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خیرات ۀفسلف  تیودهم و 

باتک تاصخشم 

 - 1339 زرمارف ، نیقتشم ، یبارهس  هسانشرس : 

.نیقتشم یبارهس  زرمارف  خیرات / هفسلف  تیودهم و  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

1389 تیودهم ، هدکشهوژپ  نشور ، هدنیآ  هسسؤم  مق : رشن :  تاصخشم 

.ص 271 يرهاظ :  تاصخشم 

978-600-5073-13-3 کباش : 

اپیف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

.همانباتک تشاددای : 

تیودهم عوضوم : 

یبهذم ياه  هبنج  خیرات --  عوضوم : 

هفسلف خیرات --  عوضوم : 

224BP 1389 9م 874 س / هرگنک :  يدنب  هدر 

462/297 ییوید :  يدنب  هدر 

1989700 یلم :  یسانشباتک  هرامش 
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خیرات ۀفسلف  تیودهم و 

نیقتشم یبارهس  زرمارف 
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خیرات هفسلف  تیودهم و 

یبارهس زرمارف  : هدنسیون

نشور هدنیآ  هسسؤم  : رشان

يدمحم لوسر  : دلج حرط 

يربنق یلع  : ارآ هحفص 

هوسا میرک ، نآرق  گرزب  هناخ  پاچ  : پاچ

1389 لوا ، : پاچ تبون 

دلج  2000: ناگرامش

لایر  38000: اهب

978  - 600  – 5073  – 13  – 3: کباش

نشور هدنیآ  هسسؤم  كالپ 5 ، هچوک 23 ، هییافص ، نابایخ  مق ، : شخپ زکرم 

7840902: نفلت

هیریخ روما  فاقوا و  نامزاس  يراکمه  اب 
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راتفگ شیپ 

هک تسا  خیرات  ۀفسلف  ةرابرد  نید  ینایحو  ياه  هزومآ  نییبت  یسررب و  ددصرد  تیودهم » خیرات و  ۀفسلف   » عوضوم اب  رضاح  باتک 
شسرپ نیا  هب  خساپ  لابند  هب  باتک  نیا  رگید ، ترابع  هب  .دیمان  تیودهم  نامتفگ  ناوت  یم  ار  اه  هزومآ  نیا  ینوناک  روحم  دامن و 

، میا هدرک  یعس  لاؤس  نیا  هب  خساپ  ياتـسار  رد  .درک  نییبت  ناوت  یم  هنوگچ  تیودهم  ةزومآ  هب  هّجوت  اب  ار  خیرات  ۀفـسلف  هک  تسا 
خیرات و لیلحت  رد  تیاغ  ۀظحالم  موزل  رب  دیکأت  اب  هداد و  رارق  یناوخزاب  دروم  یمالـسا  یخیرات  ۀفـسلف  ماظن  ساسارب  ار  تیودهم 

.میهد هئارا  رشب  یخیرات  تکرح  زا  دنم  ماظن  يریسفت  خیرات ، ریبدت  رد  یناطیش  ینامحر و  ةدارا  ود  میسرت 

باتک نیا  ياه  يروآون  اهدروآ و  تسد  زا  یناطیـش  یهلا و  ّتیدوبع  ود  نیب  موادـم  شلاـچ  هب  هّجوت  اـب  خـیرات  ۀنحـص  میـسرتزاب 
تایاور تایآ و  زا  یفاک  دهاوش  نایب  اب  هدـش و  حرطم  خـیرات  ۀتـسویپ  نایرج  ناونع  هب  راظتنا  اتـسار  نیمه  رد  دوش و  یم  بوسحم 

اب طابترا  رد 
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نیا هب  ندیسر  يارب  رشب  یعامتجا  غولب  یسدنهم  هتشگ و  هئارا  خیرات  نایاپ  زا  ینـشور  زادنا  مشچ  خیرات ، ۀفـسلف  تیودهم و  دنویپ 
، یعامتجا تبغر  یلـصا  ةژاودیلک  هس  لماش  هک  رـشب  یعامتجا  غولب  ياه  هصخاش  .تسا  هدش  هتـسناد  يرورـض  يرما  زادـنا  مشچ 

شخب نیرت  مهم  زا  رگ ، شالت  روحم و  همانرب  رگنزادـنا ، مشچ  تّما  لیکـشت  زینو  تسا  یعاـمتجا  تناعتـسا  یعاـمتجا و  تیاـکش 
رد ناطیـش  ياهدرگـش  ندرمـشرب  .دنراد  لوذبم  ثحابم  نیا  هب  يا  هژیو  هّجوت  باتک  ناگدـنناوخ  میراودـیما  هک  تسا  باتک  ياه 

ياه شور  اب  یناطیـش  ۀهبج  اب  نید  ناملاع  ۀلباقم  موزل  نایب  سأی و  هنتف و  تریح ، ترتف ، ناونع  راهچ  اب  تبیغ  رـصع  خیرات  ریبدـت 
.دبلط یم  ار  نارظن  بحاصو  نارو  هشیدنا  هّجوت  هک  تسا  باتک  رگید  ياهدروآ  تسد  زا  ذاقنا  عافد و  تلالد ، توعد ، ۀناگراهچ 

دنم شزرا  تارظن  ساکعنا  رثا و  نیا  ۀـعلاطم  اب  میدـنماضاقت  هاگـشنادو  هزوح  ۀـتخیهرف  نارو  هشیدـنا  زیزع و  ناگدـنناوخ  ۀـمه  زا 
.دنزاس رترابرپو  رتدیفم  ار  نآ  ّفلؤم ، هب  شیوخ 

مق سّدقم  رهش   1388 هامرهم موس  یبارهس  زرمارف 
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تایلک لوا : شخب 

هراشا
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خیرات ۀفسلف  ياه  فیرعت  اه و  میسقت  لوا : لصف 

یم یلک  يدنب  میـسقت  کی  رد  هک  دنا  هدرک  زاربا  یتوافتم  تارظن  نآ  نوگانوگ  ياه  تحاس  نییبت  رد  خیرات  ةزوح  نارو  هشیدـنا 
نیا نارو  هشیدنا  نیب  زا  هلاطا  مدـع  روظنم  هب  ام  .درک  میـسقت  یبرغ  ناملـسم و  نارکفتم  تایرظن  ةزوح  ود  رد  ار  تایرظن  نیا  ناوت 

میهاوخ ناـیب  عازن  لـحم  باـب  رد  ار  راـتخم  رظن  ناـیاپ  رد  هدرک و  هراـشا  هزوح  ره  رد  حرطم  دارفا  زا  یخرب  تاـیرظن  هب  هزوح ، ود 
.درک

(1) يرهطم دیهش  هاگدید  زا  خیرات  يدنب  میسقت  فلا )

: دنک یم  فیرعت  میسقت و  هنوگ  نیا  ار  یخیرات  نوگانوگ  ياه  تحاس  يرهطم  دیهش 

اه یگژیو  فیرعت و  یلقن ؛ خیرات  . 1

لاح نامز  رد  هک  یلاوحا  عاضوا و  لباقم  رد  تسا ؛ هتـشذگ  رد  اه  ناسنا  لاوحا  عاضوا و  ثداوح و  عیاـقو و  هب  ملع  یلقن ، خـیرات 
.دراد دوجو 

13 ص :
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طباوض و دعاوق ، هلسلس  کی  تایلک و  هب  ملع  هن  تسا ، يدرف  یـصخش و  روما  هلـسلس  هب  ملع  ینعی  تسا ، یئزج  ًالوا  یلقن ، خیرات 
هتـشذگ هب  هک  نآ  مراهچ  اه ؛ ندـش  هب  ملع  هن  تساـه ، ندوب  هب  ملع  هک  نآ  موس  یلقع ؛ هن  تسا ، یلقن  یملع  هک  نآ  مود  طـباور ؛

.رضاح نامز  هب  هن  دراد ، قلعت 

اه یگژیو  فیرعت و  یملع ؛ خیرات  . 2

هب هتشذگ  عیاقو  ثداوح و  لیلحت  یسررب و  هعلاطم ، زا  هک  تسا  هتشذگ  ياه  یگدنز  رب  مکاح  ننس  دعاوق و  هب  ملع  یملع ، خیرات 
.دیآ یم  تسد 

فالخرب نیا ، دوجو  اب  .اه  ندش  هب  ملع  هن  تساه ، ندوب  هب  ملع  لاح و  هب  هن  دراد ، قلعت  هتشذگ  هب  یلقن  خیرات  دننام  یملع  خیرات 
.ضحم ِیلقن  یئزج و  هن  تسا ، یلقع  یلک و  یلقن ، خیرات 

اه یگژیو  فیرعت و  خیرات ؛ ۀفسلف  . 3

تاروـطت و نآ  رب  مکاـح  نیناوـق  تخانـش  رگید و  ۀـلحرم  هب  يا  هلحرم  زا  اـه  هعماـج  تاروـطت  تـالوحت و  هب  ملع  خـیرات ، ۀفـسلف 
.تسا تالوحت 

اه و هعماج  ِندش »  » هب یملع ، خیرات  فالخرب  نیا  دوجو  اب  .یلقن  یئزج و  هن  تسا ، یلقع  یلک و  یملع ، خیرات  دننام  خیرات  ۀفـسلف 
، تسین هتـشذگ  نامز  هب  نآ  ّقلعت  خـیرات ، ۀفـسلف  ندوب  یخیرات  مّوقم  یملع ، خـیرات  فـالخرب  زین  دزادرپ و  یم  اـهنآ  ندوب »  » هب هن 

لئاسم هنوگ  نیا  فرظ »  » نامز .دوش  یم  هدیـشک  هدـنیآ  اـت  دراد و  همادا  هدـش و  زاـغآ  هتـشذگ  زا  هک  دزادرپ  یم  یناـیرج  هب  هکلب 
.تساهنآ داعبا  زا  يدُعب  هکلب  تسین ،

گنیلیش هاگدید  زا  خیرات  يدنب  میسقت  ب )

هدیا و اب  قبطنم  هاگدید  عقاو ، اب  قبطنم  هاگدید  درک : یـسررب  هعلاطم و  ناوت  یم  هاگدید  هس  زا  ار  خیرات  هک  تسا  دـقتعم  گنیلیش 
.هاگدید ود  نیا  زا  یقیفلت 
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بیکرت تدحو و  زا  رترب ، هاگدید  دراد و  هجوت  نهذ  هژوس و  تخانـش ، لعاف  هب  مود  هاگدید  ینیع و  ياه  تیعقاو  هب  لوا  هاگدید 
لعاف رب  لآ  هدیا  هاگدید  دـناد و  یم  نایعا  قلعتم  ار  عیاقو  ثداوح و  عقاو ، ای  لائر  هاگدـید  سپ  .دریگ  یم  لکـش  هاگدـید  ود  نیا 

اب هاگدید  ود  نیا  دـسر ، یم  لامک  هب  يراگن  خـیرات  هک  یماگنه  اما  دراد ، رظن  ثداوح  ینهذ  و  ویتکژبوس »  » یبایزرا رب  تخانش و 
(1) .دناد یم  خیرات » رنه   » ار ود  نیا  قیفلت  گنیلش  .دنوش  یم  هتفرگ  راک  هب  مه 

لگه هاگدید  زا  خیرات  يدنب  میسقت  ج )

(2): دسانش یم  زاب  ار  هویش  هس  یسیون  خیرات  رد  لگه 

نارگید دیدیـسوت و  تدوره و  ینعی  نت ، دـنچ  زا  ندرب  ماـن  اـب  لوا  تسد  خـیرات  زا  ار  دوـخ  دوـصقم  لـگه  لوا : تسد  خـیرات  . 1
هدید و ار  اهنآ  دوخ ، هک  دنا  هدرک  فیـصوت  ار  یعاضوا  اه و  داد  يور  اه و  راک  هک  دنتـسه  یناسیون  خیرات  نانیا  .دنک  یم  نشور 

يداد يور  هنوگ  نیدب  دنا و  هتـشون  شرازگ  اه  داد  يور  اه و  راک  نیا  ةرابرد  دـنا و  هدوب  کیرـش  اهنآ  حور  اهنآ و  رد  هدومزآ و 
ِيروصت يونعم و  يرما  تروص  هب  تسا ، هدوب  فرص  دوجو  ار  هچ  نآ  دنا و  هداد  راذگ  يونعم  روصت  هزوح  هب  ار  يویند  ینوریب و 

.دنا هدروآرد  نهذ  ناهنپ  راکشآ و  ياوق  هتخاس 

نآ رد  هک  یتیعقاو  زا  شا  هدنسیون  هک  یخیرات  دمان ؛ یم  هدیشیدنا  خیرات  ار  یسیون  خیرات  ةویش  نیمود  لگه  هدیـشیدنا : خیرات  . 2
، تسا رـضاح  دوجوم و  حور ، رد  ار  هچ  نآ  هکلب  ناـمز ، نآ  اـی  نیا  رد  رـضاح  دوـجوم و  زیچ  هن  دور و  یم  رترب  دـنک ، یم  تسیز 

نیا .تسا  لماک  وحن  هب  هتشذگ  نآ ، عوضوم  تهج ، نیدب  .دنک  یم  فصو 
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درب و یم  مان  ار  هژیو  خیرات  يداقتنا و  خیرات  یملع ، خیرات  یلک ، خیرات  ینعی  نآ ، عون  راهچ  لگه  هک  دراد  ینوگانوگ  عاونا  هویش 
.دهد یم  حیضوت 

، تسا یمومع  شهاگدید  نآ  دننام  اریز  دراد ؛ میقتـسم  دنویپ  هدیـشیدنا ، یـسیون  خیرات  اب  ناهج  یفـسلف  خیرات  یفـسلف : خیرات  . 3
خیرات یمومع  هاگدـید  .دـنامب  لـفاغ  رگید  ياـه  هبنج  زا  دـنک و  هیکت  یموق  یگدـنز  زا  صاـخ  يا  هبنج  رب  هک  تسین  ناـنچ  یلو 

نامه اریز  دیامن ؛ یم  رضاح  قلطم  روط  هب  تسا و  یمومع  یمامضنا ، صخشم و  روط  هب  هکلب  یعازتنا ، يوحن  هب  هن  ناهج ، یفـسلف 
نوچ مه  یلاثم  تسا ؛ لاثم  رگید ، نخـس  هب  اـی  درادـن و  دوجو  شیارب  هتـشذگ  دـنام و  یم  رـضاح  دوخ  دزن  دـبا  اـت  هک  تسا  حور 

خیرات ياه  داد  يور  دوخ ، يرورـض  لوقعم و  تساوخ  اب  حور  .تسا  ناهج  نامدرم و  نیتسار  ربهر  اـه و  ناـج  ربهر  هک  روکرم » »
.تسام دوصقم  نآ ، يربهر  ماقم  رد  حور  تخانش  .دنک  یم  يربهر  ار  ناهج 

ياه هاگدید  ثحب  يایاوز  ندـش  رت  نشور  روظنم  هب  کنیا  توافتم  يرکف  ةزوح  ود  زا  قوف  صخاش  درف  هس  تاّیرظن  نایب  زا  سپ 
اه و میسقت  نیا  یسررب  لیلحت و  هب  سپـس  مینک و  یم  رورم  یخیرات  نوگانوگ  ياه  تحاس  باب  رد  ار  یخیرات  نارکفتم  زا  یخرب 

.تخادرپ میهاوخ  راتخم  هیرظن  نایب  اه و  فیرعت 

یلیلحت خیرات  ةرابرد  اپورا  ناخروم  ياه  هاگدید  زا  ییاه  هنومن 

یب نیوت  هاگدید 

: دیوگ یم  یب  نیوت 

ار و مشور  میاه و  يرواد  شیپ  طیحم و  هک  دوب  نیا  مدصق  خیرات ، ۀعلاطم  مهد  دلج  رد  نیاربانب ، .متسین  دقتعم  ینیع  خیرات  هب  نم 
هتنچ رد  ار  هچره  هصالخ 
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نیا زا  مناوخ ، یم  ار  سدیدیکوت  لثم  یناخروم  راثآ  یتقو  بلغا  .منک  ور  ما ، هدرب  راک  هب  خیرات  رد  يا  هعلاطم  نتشون  رد  متشاد و 
میارب ار  ناشراثآ  تسناوت  یم  ًانیقی  یکردم  نینچ  .مروخ  یم  فسأت  تسین ، متسد  رد  نانآ  شزومآ  یگدنز و  ةرابرد  یکردم  هک 

(1) .دنک رت  نشور 

: دیوگ یم  یب  نیوت  ةرابرد  لیاگرتیپ 

باوج دروآ ، یم  نوریب  تایعقاو  شوج  ِگید  زا  دـیآ ، یمرد  روج  شتاـیرظن  اـب  هک  ار  ییاـه  زیچ  طـقف  هک  نیا  هب  مدرک  شمهتم 
نهذ راک  زرط  زا  هک  دـمهفب  دـیاب  دوشب ، هیـضق  نیا  رکنم  رگا  دـنک و  یم  هاگن  تایعقاو  هب  هیرظن  کنیع  تشپ  زا  یخروم  ره  : » داد

(2)« .تسا ربخ  یب  شیوخ 

لیاگرتیپ هاگدید 

: دیوگ یم  نم  هیلع  هل و  نوئلپان ، مان  هب  شباتک  رد  لیاگ 

یناهج گنج  هک  نیا  دـننام  هداس ، ياه  تیعقاو  ةرابرد  تسا  نکمم  تسا و  ناـیاپ  یب  يا  هلداـجم  خـیرات  هک  تسا  نیا  نم  فرح 
يرواد زا  هیقب  دنخیرات ؛ زا  یکچوک  شخب  اهنت  اه  تیعقاو  هنوگ  نیا  یلو  میسرب ، قفاوت  هب  دش ، عورش  يدالیم  لاس 1939  رد  مود 

رد .درک  هشقانم  دوش  یم  تمایق  زور  ات  اه  زیچ  نیا  هب  عجار  دوش و  یم  لیکـشت  اه  تیـصخش  اه و  تیعقوم  اه و  داد  يور  ةراـبرد 
هک مدیسر  هجیتن  نیا  هب  مدرک و  یـسررب  دوب ، هدش  نوئلپان  ةرابرد  لاس  لوط 150  رد  هک  ار  یثحب  ره  نم  هیلع  هل و  نوئلپان ، باـتک 

.تسا هدوب  ناشدوخ  نامز  یسایس  عاضوا  عبات  فلاخم ، ای  قفاوم  زا  معا  دنا ، هداد  رظن  وا  هب  عجار  ناخروم  هچ  نآ  لسن ، ره  رد 
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: دسیون یم  باتک  نیا  رد  نینچ  مه 

، نم هدیقع  هب  دیآ ، یم  تسد  هب  رگید  ياه  هتـشر  رد  ًالامتحا  هک  دشاب  هتـشاد  خیرات  رد  ار  یعطق  جیاتن  هنوگ  نامه  راظتنا  سکره 
نکمم اـه  زیچ  زا  يرایـسب  رد  .تسا  عقاو  روما  زارحا  یملع ، شور  ةدـیاف  نی  رت  مهم  ...تسا .  هدـیمهفن  تسرد  ار  خـیرات  تیهاـم 
تمیق ردـق و  هچرگ  دـیایب ، نایم  هب  یبایزرا  ریبعت و  لیلحت و  ياپ  هک  نیمه  یلو  میـسرب ، قفاوت  هب  یملع  شور  زا  هدافتـسا  اـب  تسا 

وا یلبق  تاروصت  خروم و  رصع  طیارش  هک  ار  یهاگرظن  یصخش  لماع  رگید  تسا ، یقاب  دوخ  ياج  هب  نانچ  مه  خروم  ةژیو  شور 
لکـش نایمدآ  دزن  اـما  دـشابن ، رتشیب  یکی  دـنوادخ  دزن  تقیقح  تسا  نکمم  ...تشاذـگ .  راـنک  ناوت  یمن  تسا ، هدوب  نآ  بجوم 

.دنک یم  ادیپ  رایسب  ياه 

هجیتن نیا  هب  تسناد و  نّنفت  ینارذگ و  تقو  ًافرـص  دیابن  ار  دـحاو  ِیخیرات  ةدـیدپ  نالف  ةرابرد  ضراعتم  دـیاقع  لیلحت  ور ، نیا  زا 
شخبرمث تسا  نکمم  زین  ضراعتم  ياه  تشادرب  رد  قیقحت  یتح  .تسین  داـمتعا  ناـیاش  خـیرات  رد  قیقحت  هک  دیـسر  هدـننکدیمون 

: تفگ مدناوخ ، لیاگ  يارب  ار  نتم  نیا  یتقو  : » دیوگ یم  اتهم  دو   ) .تسا نایاپ  یب  يا  هلداجم  خـیرات  هک  تسا  نیا  تقیقح  .دـشاب 
(1) «( .دندوب هدرک  ادیپ  نوئلپان  ةرابرد  یعطق  رظن  لبق  اه  تدم  مدرم  هک  تشاد  دوجو  ینیع  خیرات  مسا  هب  يزیچ  رگا  رخآ 

شلاو هاگدید 

کی ةرابرد  یتوافتم  ياه  فیصوت  حرش و  ددعت  هراب  نیا  رد  تسا ، دقتعم  یخیرات  رکفت  رد  ینهذ  رصنع  تلاخد  هب  هک  مه  شلاو 
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ره اهنت  هن  هک  تسا  دقتعم  يو  .دیامن  یم  ریگ  مشچ  رایـسب  خیرات  اب  هناگیب  ةدننیب  يارب  هک  دـناد  یم  ییاهزیچ  زا  ار  دـحاو  عوضوم 
ةرابرد یضقانتم  ًارهاظ  توافتم و  نوتم  نیعم ، ِناکم  نامز و  ره  رد  هکلب  دنک ، یـسیونزاب  ار  ناینیـشیپ  ياه  هتـشون  خیرات  دیاب  لسن 

، درک هئارا  ار  قیاقح  همه  ناوت  یمن  رگا  نوتم ، نیا  زا  مادـک  ره  ياعدا  ربانب  هک  تسا  سر  تسد  رد  اه  داد  يور  زا  دـحاو  هلـسلس 
يدنت و اب  ار  رگید  یسیون  خیرات  ياه  ریـسفت  اه و  ریبعت  یخروم  ره  .ددرگ  یم  هضرع  تفای ، ناوت  یم  نونکا  ار  هچ  نآ  مک  تسد 

ینف ۀـبنج  اهنت  لدـج  ثحب و  اریز  درک ؛ رارقرب  شزاس  اـهنآ  نیب  ناوت  یم  هنوگچ  هک  تسین  مولعم  دـنک و  یم  بیذـکت  تینابـصع 
هـشیدنا عون  نیا  ًاقافتا  هتفرگ و  ياج  اه  هدنـسیون  رکف  رد  شیپ  زا  هک  دیآ  یمرب  ییاه  هشیدـنا  تاروصت و  زا  عقاو  رد  هکلب  درادـن ،

.تسین ناگمه  هتفریذپ  عطق  روط  هب  مه  یلبق  ياه 

دوجو دوش ، یم  تفای  یملع  رکفت  رد  هچ  نآ  اب  توافتم  ِینهذ  ِرـصنع  یخیرات ، رکفت  رد  هک  دیآ  یمرب  نینچ  دش ، هتفگ  هچ  نآ  زا 
.تسا ینهذ  یبلطم  هنایذوم ، يا  هنوگ  هب  ًاساسا و  خیرات  سپ  .دراد 

راک .چا  .يا  هاگدید 

: دیوگ یم  راک  .چا  .يا 

تـسا نایرج  کی  خیرات  .تسین  ریذپ  ناکما  نآ  دعب  لبق و  عیاقو  زا  ازجم  شدوخ و  سفن  رد  يا  هرود  چیه  ۀعلاطم  نم ، ةدـیقع  هب 
هچ نآ  زج  هتشذگ  رد  یتیعقاو  چیه  نم ، ۀیرظن  قباطم  .دینک  هعلاطم  هناگادج  دیریگب و  ار  نآ  زا  هکت  کی  طقف  دیناوت  یمن  امـش  و 

(1) .نایرج لک  رد  نهذ  نآ  تیعقوم  لحم و  هب  دراد  یگتسب  نهذ  ره  تشادرب  تسین و  دنک ، تشادرب  نآ  زا  یمدآ  نهذ 
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رارق هژر  فص  رد  هک  دارفا  نیمه  زا  یکی  هب  ار  خروم  دـنک و  یم  هیبـشت  ناگدـنور  هژر  فـص  هب  ار  خـیرات  ناـیرج  راـک ، .چا  .يا 
هدرک لاغشا  هژر  فص  رد  هک  تسا  يا  هطقن  هب  طونم  هتشذگ ، زا  وا  دید  هیواز  تسا و  خیرات  زا  یئزج  خروم  : » دسیون یم  دنراد و 

(1)« .تسا

ناخروم زا  نت  جنپ  راثآ  وا  يراگن  خـیرات  رد  خروم  تینهذ  ریثأت  خروم و  نهذ  رد  هعماج  ریثأت  نییبت  روظنم  هب  هنومن و  يارب  سپس 
: دسیون یم  دنک و  یم  یسررب  ار  دلیفرتاب ) هکنیم و  ریمان ، تورگ ، نزمم ، )

، ثداوح اهنت  .درب  یم  رـس  هب  نآ  رد  هک  تسا  یعامتجا  ۀنیآ  خروم  ۀتـشون  هزادـنا  هچ  ات  مهد  ناشن  هک  تسا  نیا  ًافرـص  نم  ضرغ 
یم تسد  هب  ار  یخیرات  باـتک  هک  یماـگنه  .تسا  لوحت  رییغت و  شوخ  تسد  زین  خروم  دوخ  دنتـسین ، تکرح  رییغت و  رد  هتـسویپ 

خیرات هاگ  .دینک  تقد  مه  نآ  شراگن  ای  راشتنا  خیرات  هب  دیاب  هکلب  دینکفا ، رظن  هدنسیون  مان  هب  دلج  يور  هک  تسین  یفاک  دیریگ ،
هزادنا و نیمه  هب  دیاش  داهن ، مدق  ناوت  یمن  رابود  دور  کی  رد  هک  دشاب  حیحص  هتفگ  نیا  رگا  تسا و  هدنسیون  مان  زا  رتایوگ  رشن 

(2) .دوش هتشون  يدحاو  خروم  طسوت  دناوت  یمن  هباشم  ًالماک  باتک  ود  هک  دشاب  تسرد  لیلد  نامه  هب 

دروفنتسا هاگدید 

یلقن خیرات  توافت  نآ  رد  هک  دنک  یم  رکذ  یلاثم  تسا و  یلیلحت  خیرات  ًاموزل  یخیرات  ره  هک  دراد  هدیقع  نارگید  دننام  دروفنتسا 
: دسیون یم  یشاقن  یساکع و  ةرابرد  يو  .ددرگ  یم  راکشآ  یلیلحت  خیرات  و 
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تـسا يزیچ  نامه  ةدنیامن  ای  هدـنهد  ناشن  هرظنم ، ای  ریوصت  هک  دـسر  یم  رظن  هب  .میریگب  رظن  رد  ار  يرادرب  سکع  یـشاقن و  ًالثم 
نآ هب  ییاـنعم  ریوـصت ، ندیـشک  ماـگنه  شاـقن  هک  تسا  نکممریغ  ًاـبیرقت  نیا ، دوـجو  اـب  .دراد  رارق  شاـقن  ناگدـید  ربارب  رد  هک 

.تسین شاقن  رظن  دروم  عوضوم ، ینیع  هنافرط و  یب  راو  هنییآ  میـسرت  ًافرـص  دراد و  دوجو  راک  نیا  رد  یتین  دصق و  ًالومعم  .دشخبن 
یب دـشاب ، هتـشاد  رارق  زنل  ربارب  رد  ار  هچ  نآ  ره  درادـن و  یتین  دـصق و  تسا ، یکیناکم  هاگتـسد  کـی  هک  ییاـج  اـت  نیبرود  کـی 
نانچ تسا ، هتفهن  ساکع  ناتـسد  رد  هکلب  نیبرود ، رد  هن  هک  دراد  دوجو  مه  يرادرب  سکع  رنه  یعون  یلو  دنک ، یم  تبث  هنافرط 

، دشاب قفوم  یشخبانعم  نیا  رد  هزادنا  ره  وا  .دهد  یم  انعم  سکع  هب  هک  تسا  ساکع  نیمه  میهد ، صیخشت  میناوت  یم  ام  همه  هک 
(1) .دش دهاوخ  یقلت  يرتهب  ساکع 

نیا یکی  دش : دهاوخ  نشور  یبلاج  تاکن  میریگب ، یلیلحت  خـیرات  ار  یـشاقن  یلقن و  خـیرات  ار  يرادرب  سکع  لیثمت ، نیا  رد  رگا 
خیرات رد  دنک و  یم  تلاخد  عوضوم  باختنا  يارب  یلقن  خـیرات  رد  اما  دراد ، تلاخد  یـسیون  خـیرات  عون  ود  ره  رد  نهذ  لماع  هک 

دناوت یم  ثداوح  تبث  يارب  ددرگ ، يراع  نوگانوگ  تابـصعت  زا  خروم  رگا  یلقن  خـیرات  رد  هک  نیا  مود  انعم ؛ ناـیب  يارب  یلیلحت 
رد هک ، نیا  موس  تشاد ؛ ناوت  یمن  يراظتنا  نینچ  شاقن  زا  زگره  اـما  دـنک ، اـفیا  ار  یفرط  یب  لـماع  شقن  یـساکع  نیبرود  دـننام 

شاقن یـشاقن ، رد  اما  ددرگ ، رادروخرب  يرتشیب  تحـص  ناقتا و  زا  وا  رثا  ات  درادـن  زاین  یـصاخ  تینهذ  هب  ساـکع  يرادرب ، سکع 
بتکم بحاص  دیاب 
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.دوش هنادواج  یشاقن  رد  وا  رثا  ات  دنک ، قلخ  ار  يرنه  یبتکم  ای  دشاب و  یصاخ  ِيرنه 

(1) رلگنیپشا دلاوسا  هاگدید 

هرود ره  دـشاب و  هتـشاد  يراودا  ياـه  ریـسفت  اـه و  تئارق  دـناوت  یم  هک  تسا  يا  هدـنز  دوجوم  نوچ  مه  خـیرات  رلگنیپشا  رظنم  زا 
.دوـش یم  نآ  نیــشناج  يدـعب  ةرود  دور و  یم  نـیب  زا  شیوـخ  یمتح  گرم  اـب  يا  هرود  ره  دـشک ؛ یم  لوـط  لاـس  رازه  دودـح 

.دنک یم  میسقت  ندمت »  » و گنهرف »  » ۀلحرم ود  هب  ار  یخیرات  ةرود  ره  رلگنیپشا 

« گنهرف  » ياه هژاو  وا  ۀفسلف  رد  .دنراد  گرم  شلاب و  شیاز ، هدنز  تادوجوم  دننامه  يرشب  ياه  ندمت  هک  دراد  داقتعا  رلگنیپشا 
يارب يدیدج  یناعم  هدش و  لئاق  یقیقد  توافت  موهفم  ود  نیا  نیب  دوخ  يراودا  ۀیرظن  ساسارب  وا  .دنراد  یصاخ  تیمها  ندمت »  » و

اهنآ
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تالیصحت .تفای  دلوت  ناملآ  گربنکالب  رهش  رد  لاس 1880  هب  یناملآ  گرزب  هفسالف  زا  ( O. Spengler  ) رلگنپشا دلاوسا  - 1
یفسلف یخیرات و  راک  هاش  تخادرپ و  نیمز  قرشم  ندمت  نامتخاس  ساسا و  رد  خیرات  هفسلف و  تایضایر  ياه  هتشر  رد  ار  شیوخ 

رد یمارآ  هشوگ  رد  ار  دوخ  یگدـنز  نارود  رتشیب  رلگنپـشا  .تشاد  هضرع  ناهج  هب  لاس 1918  رد  برغ ، طاطحنا  ماـن  هب  ار  دوخ 
دیناسر پاچ  هب  يا  دنزرا ه  ياه  باتک  بلاق  رد  ار  شیوخ  ياه  هشیدنا  تاعلاطم و  اه و  یسررب  هجیتن  دروآ و  رـس  هب  خینوم  رهش 
خیراـت هفـسلف  هنیمز  رد  ار  دوخ  هتـسجرب  گرزب و  رثا  رلگنپـشا  .تفگ  دوردـب  ار  ناـهج  لاس 1936  هب  یگلاـس  رد 56  ماجنارـس  و 

هیزجت و رـصاعم  نرق  ات  شیادیپ  يادتبا  زا  ار  ناهج  ياه  ندـمت  دـشوک  یم  یعامتجا  یخیرات و  ياه  یـسررب  اب  نآ  رد  هتـشاگن و 
ياه ندـمت  اه و  گنهرف  ياه  لوحت  نآ  يور  زا  دزاس و  نشور  ار  اه  گنهرف  مامت  صخـشم  ریـسم  دـشوک  یم  وا  .دـیامن  لـیلحت 

.تسا فوسلیف  نیا  شزرااب  راثآ  زا  رگید  یکی  میمصت ، ياه  لاس  .دیامن  ینیب  شیپ  ار  ینونک 
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نآ رب  رخؤـم  گـنهرف و  گرم  ۀـلحرم  ندـمت ، تسا و  نآ  رب  مدـقم  ندـمت و  شیاز  هلحرم  گـنهرف  يو ، رظن  زا  .تسا  هداد  هـئارا 
دعب گرم  ۀمتاخ و  ندمت ، .دسرب  نآ  هب  دناوت  یم  هتفایدشر  ناسنا  هک  تسا  ییاه  هلحرم  اه و  تلاح  نی  رت  یعونصم  ندمت  .تسا 

ندـمت دـنک و  یم  ینیب  شیپ  ار  رـشب  هدـنیآ  شنیب  نیمه  ساسارب  رلگنیپشا  .تسا  شرتسگ  فاـطعنا و  زا  دـعب  دومج  یگدـنز و  زا 
.ددرگ یم  نیشناج  ایـسآ  زا  يدیدج  ندمت  نآ  ياج  هب  هک  دراد  داقتعا  دنیب و  یم  گرم  طاطحنا و  یبیـشارس  رد  ار  برغ  رـصاعم 

زا يریوصت  ناهج ، خیرات  .دنرادن  یـصخشم  یلاعتم و  فده  اما  دنلاب ، یم  دـنیور و  یم  لگ  نوچ  اه  گنهرف  رلگنیپشا ، ةدـیقع  هب 
.تساه گنهرف  نیا  يراتخاس  ریذپان  نایاپ  نیوکت 

خیرات ۀفسلف  فیرعت  ةرابرد  راتخم  رظن  نایب  حرطم و  ياه  هاگدید  لیلحت 

هتشذگ عیاقو  اه و  هدیدپ  هب  هاگن  هک  تسا  خیرات  يرظن  ای  يرهوج  ۀفـسلف  دمآ  دهاوخ  هک  هنوگ  نامه  رـضاح  شهوژپ  رد  ام  دارم 
ۀفـسلف اریز  .دراد  توافت  خیرات  يداقتنا  ۀفـسلف  ای  خیرات  ملع  ۀفـسلف  اب  ملع  نیا  تساهنآ و  رب  مکاح  نیناوق  فشک  ددصرد  دراد و 

.تسا هدمآ  دوجو  هب  اپورا  رد  مود  یناهج  گنج  نایاپ  زا  سپ  ریخا و  ۀهد  دنچ  رد  خیرات  يداقتنا 

کیره یسررب  هب  هک  میبای  یم  تسد  خیرات  شناد  عون  راهچ  هب  نیشیپ ، ماسقا  عیمجت  کیکفت و  خیرات و  عون  نیا  ندوزفا  اب  نونکا 
: تخادرپ میهاوخ  ماسقا  نیا  زا 

عون کی  مان  هس  ره  لگه ، لوا  تسد  خیرات  گنیلش و  عقاو  هاگدید  اب  قبطنم  خیرات  يرهطم ، داتسا  یلقن  خیرات  یلقن : خیرات  فلا )
.تسا رت  جیار  رتانشآ و  نآ  يارب  ام  ۀعماج  رد  یلقن » خیرات   » حالطصا هک  دنور  یم  رامش  هب  خیرات  شناد 
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ناونع اب  خـیرات  ملع  نافوسلیف  ای  ناخروم  راـثآ  رد  گنیلیـش ، نهذ  رب  ینتبم  خـیرات  لـگه و  ةدیـشیدنا  خـیرات  یلیلحت : خـیرات  ب )
یـسیون خیرات  دعب  هب  رتلو  نامز  زا  اپورا ، ناخروم  یـسیون  خیرات  عون  نی  رت  هدرتسگ  .تسا  هدش  یـسررب  ثحب و  یلیلحت ،» خیرات  »
نیرتشیب .دنناد  یم  یلیلحت  خیرات  عون  ةژیو  ار  یـسیون  خـیرات  متـسیب ، نرق  رد  خـیرات  ملع  نافوسلیف  ناخروم و  مامت  هدوب و  یلیلحت 
هتخادرپ یلیلحت  خیرات  عون  رد  خیرات  شناد  عاونا  ریـسفت  یـسررب و  دقن و  هب  زین  خـیرات » يداقن  ۀفـسلف   » ةرابرد تالاقم  اه و  باتک 

یتح هدـنام و  هتخانـشان  ناریا  رد  یخیرات  شناد  عون  نیا  لاح ، نیا  اب  .دنـسیون  یم  هلاقم  باتک و  نآ ، ةرابرد  زین  نونکا  مه  دـنا و 
طقف هدیشیدنا ، خیرات  لیذ  رد  شتامیسقت  رد  لگه  .تسا  هدیناجنگن  خیرات  شناد  ماسقا  ۀعومجم  رد  ار  نآ  يرهطم  دیهـش  موحرم 

.تسا نیا  زا  شیب  رایسب  یلیلحت  خیرات  عاونا  هک  یلاح  رد  هدرک ، نایب  ار  یلیلحت  خیرات  عاونا  زا  عون  راهچ 

ار یلصا  شقن  نهذ »  » لماع خیرات ، ملع  ِنافوسلیف  ناخروم و  ةدیقع  هب  هک  دور  یم  رامـش  هب  خیرات  شناد  زا  یعون  یلیلحت ، خیرات 
.دیامن یم  افیا  نآ  رد 

، یخیرات ياه  هیرظن  ینیـشیپ ، ياه  تفرعم  هعماج ، زا  هدـش  سابتقا  صاخ  گنهرف  نیـشیپ ، تاداقتعا  دوجو  نهذ ، لـماع  زا  روظنم 
هک تسا  يرگید  ینهذ  يرکف و  لماع  ره  یّلم و  ای  یبهذـم  تاداقتعا  هناسانـش ، ناسنا  ياه  هفـسلف  ای  هناسانـش  یتسه  ياـه  هفـسلف 

نافوسلیف رظن  هب  هتبلا  .تسا  هدش  راک  هب  تسد  اه  هتخودنا  لیبق  نیا  زا  يا  هعومجم  اب  يراگن  خیرات  یـسیون و  خیرات  ماگنه  خروم 
لحارم رد  نهذ  لماع  دنـشابن ، ای  دنـشاب  هاگآ  یگنهرف  يرکف و  ياه  هتخودـنا  دـیاقع و  راکفا و  لیبق  نیا  زا  ناخروم  خـیرات ، ملع 

یتح ثداوح و  شنیزگ  ثداوح ، هب  نداد  تیمها  صاخ ، ِیخیرات  ثداوح  خیرات و  هب  هجوت  زا  معا  نانآ ، یـسیون  خـیرات  فلتخم 
شنیزگ
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.دراد تلاخد  اهنآ ، یخیرات  رثا  فیلأت  نیودت و  نینچ  مه  یخیرات و  كرادم  دانسا و 

دُعب زا  هک  تسا  يراگن  خـیرات  خـیرات و  ملع  ینالقع  یـسررب  خـیرات  ملع  ۀفـسلف  خـیرات : يداقتنا  ۀفـسلف  ای  خـیرات  ملع  ۀفـسلف  ج )
كرد ددصرد  خیرات  ۀفسلف  زا  هخاش  نیا  .دزادرپ  یم  نآ  نییبت  هیجوت و  فیصوت ، یسررب ، هب  هناسانـش  تفرعم  یقطنم و  یفـسلف و 
يریذپ نومزآ  مولع ، ریاس  اب  خیرات  ملع  طابترا  خیرات ، ملع  ّتیملع  عوضوم و  یسانش ، شور  دُعب  رد  خیرات  ملع  یناوتان  ای  ییاناوت 

.تسا خیرات  ملع  تخانش  نآ  فده  نخس  رگید  هب  .تسا  خیرات  ملع  یسانش  تیاغ  یخیرات و  ياه  هرازگ 

هب تسا و  هتـشذگ  عیاقو  اه و  هدیدپ  باب  رد  یفـسلف  یـشهوژپ  خیرات  يرهوج  ای  يرظن  ۀفـسلف  خیرات : يرهوج  ای  يرظن  ۀفـسلف  د )
هطباض و تحت  ار  خیرات  ریـس  یّلک و  دنور  تسا  ددصرد  تسا و  یخیرات  عیاقو  ملاع و  هب  رظان  خیرات  خیرات ، ۀفـسلف  رگید  ترابع 

.دروآرد نوناق 

نیا ار  باتک  رد  ثحب  دروم  یخیرات  تحاس  باب  رد  راتخم  رظن  ناوت  یم  قوف  ثحاـبم  عومجم  هب  هجوت  اـب  شخب و  نیا  ناـیاپ  رد 
: درک نایب  هنوگ 

تاروـطت و نآ  رب  مکاـح  نیناوـق  تخانـش  رگید و  ۀـلحرم  هب  يا  هلحرم  زا  اـه  هعماـج  تاروـطت  تـالوحت و  هب  ملع  خـیرات ، ۀفـسلف 
.تسا تالوحت 
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تیودهم موهفم  مود : لصف 

رد اما  .تسا  ندوب  يدهم  يانعم  هب  تغل  رد  و  نایعیـش -  مهدزاود  ماما  باقلا  زا  یکی  يدهم -  ۀملک  زا  یعانـص  ردصم  تیودـهم 
ار تیودهم  یحالطـصا  موهفم  ناوت  یم  یلک  هاگن  کی  رد  .تسا  هدرک  ادیپ  يوغل  يانعم  زا  رتارف  یموهفم  ینونک  جیار  حالطـصا 

نینچ حرط  نازات  شیپ  دنا  هدروآ  ناشیا  هک  ینایدا  یهلا و  ناربمایپ  .درک  ریـسفت  وا  خـیرات  رـشب و  ةدـنیآ  هب  يدامارف  هاگن  یعون  هب 
یمالسا هژیو  هب  ینید و  نوتم  غارس  هب  دیاب  هشیدنا  نیا  یتسیچ  ندش  رت  فافش  يارب  راچان  هب  دنا و  هدوب  رـشب  خیرات  رد  يا  هشیدنا 

.تفر

یعون تیودهم  ای  تیودهم  یلک  موهفم 

دنیآ ه دنیاشگ و  یم  ناسنا  يورارف  هناراودیما  نشور و  یقفا  دنراد و  يا  ژیو ه  هجوت  رـشب  هدنیآ  هب  مالـسا  نید  صوصخ  هب  نایدا 
.دننک یم  ینیب  شیپ  ناهج  يارب  تفر  شیپ  تیونعم و  تینما ، تلادع ، اب  مأوت  يا 
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تیب لها  تایاور  نآرق و  تاـیآ  رباـنب  و  تسا -  یعیـش  هاـگن  اـب  مالـسا  رب  قبطنم  ضرف ، شیپ  ساـسارب  هک  قح -  نید  هاگدـید  زا 
ساسارب دـنم و  نوناق  تکرح ، نیا  .دراد  صخـشم  يدـنور  بوچراـهچ و  نشور و  یموهفم  اـنعم و  خـیرات  تکرح  مالـسلا  مهیلع 

.دـیامن یم  نیعم  شدـصقم  فدـه و  نشور و  تکرح ، نیا  مسیناـکم  ریـسم و  .تـسا  ناـیرج  رد  يرـشب  هدارا  یهلا و  ياـه  تـنس 
يرشب یگدنز  ۀفسلف  نامه  خیرات ، ۀفسلف  عقاو ، رد  .تسا  يرـشب  یگدنز  یلاعت  لامک و  هاگدید  نیا  رد  خیرات ، دوصقم  لزنمرس و 

ینیب شیپ  رب  نشور  یـسانش  ماجرف  نیا  .تسادـخ  هب  برقت  تیدوبع و  تداـبع ، ناـسنا  تقلخ  تیاـغ  ناـمه  نآ ، يدـنم  تیاـغ  و 
قباطت یتسه  ناهج  يراوزاس  يدـنم و  ماظن  اـب  نمـض  رد  تسا و  ینتبم  بیغ ، زا  مالـسلا  مهیلع  ناـموصعم  راـبخا  نآرق و  یناـیحو 

.تسین باتک  باسح و  یب  درادن و  دوجو  نآ  رد  یناماس  یب  یگدوهیب و  چیه  اریز  دراد ؛

تدش هب  دزاس ، یم  نوگرگد  ار  یخیرات  ياه  تشونرس  باسح ، یب  هدعاق و  یب  هک  ار  فازگ  يا  دارا ه  دوجو  رادنپ  میرک ، نآرق 
: تسا مکاح  ماوقا  ياه  تشونرس  رب  يدعاوق  هک  دیامن  یم  حیرصت  دنک و  یم  یفن 

(1) ؛)) ًالیِوْحَت ِهَّللا  ِتَّنُِسل  َدِجَت  َنلَو  ًالیِْدبَت  ِهَّللا  ِتَّنُِسل  َدِجَت  نَلَف  َنِیلَّوألا  َتَّنُس  َّالِإ  َنوُرُظنی  ْلَهَف  ))

یهاوخن رییغت  ای  لیدبت  ادخ  تنس  رد  زگره  دنراد ؟ يراظتنا  تسا ، هدش  يراج  نیشیپ  ماوقا  رب  هک  یشور  تنس و  زج  مدرم  نیا  ایآ 
.تفای

: دنک یم  حیرصت  نآرق  ساسا ، نیا  رب 
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(1) ؛)) ِراَّنلا َنِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلِّل  ٌلیَوَف  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُّنَظ  َِکلَذ  ًالِطَاب  اَمُهَنَیب  اَمَو  َضْرألاَو  ءاَمَّسلا  اَنْقَلَخ  اَمَو  ))

! شتآ زا  نارفاک  رب  ياو  سپ  .دنرفاک  هک  تسا  یناسک  نامگ  نیا  .میدیرفاین  لطاب  تساهنآ ، رد  ار  هچ  نآ  نامسآ و  نیمز و  ام 

یقالخا و ياه  یتشز  لیاذر و  ندودز  اه و  یکین  لـیاضف و  تیمکاـح  هب  رواـب  نید ، هاگدـید  زا  يرواـب  تشونرـس  رگید ، دـُعب  زا 
: تسا لیذ  ياه  هراگنا  رب  لمتشم 

؛ رشب هدنیآ  هب  ینیب  شوخ  . 1

؛ يرگ لاجد  قانتخا و  ملظ و  دابعتسا و  رابکتسا و  روز و  رب  تقادص  يدازآ و  تلادع و  حلص و  اوقت و  حالص و  ییاهن  يزوریپ  . 2

؛ دحاو یناهج  تموکح  . 3

؛ دنامن یقاب  هدشاندابآ  بارخ و  ۀطقن  هک  نانچ  نیمز  مامت  نارمع  . 4

؛ یناویح زیارغ  یعامتجا و  یعیبط و  طیارش  تراسا  زا  يدازآ  يژولوئدیا و  رکف و  زا  يوریپ  لماک و  يدنمدرخ  هب  رشب  غولب  . 5

؛ نیمز بهاوم  زا  يریگ  هرهب  رثکادح  . 6

؛ تورث رما  رد  اه  ناسنا  نایم  لماک  تاواسم  يرارقرب  . 7

اه و هدقع  زا  اه  ناور  ندش  یلاخ  یشک و  مدآ  يدزد ، تنایخ ، رمخ ، برش  ابر ، انز ، لیبق  زا  یقالخا  دسافم  لماک  ندش  یفتنم  . 8
؛ اه هنیک 

؛ نواعت تبحم و  افص و  حلص و  يرارقرب  گنج و  ندش  یفتنم  . 9

(2)  . ...و تعیبط  ناسنا و  يراگزاس  . 10
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، هنیمز نیا  رد  .تسین  یندشراکنا  نآ  ندوب  یعطق  یمتح و  دریگ و  یم  تروص  تیعطق  اب  ینشور و  هب  ینامرآ ، هعماج  نیا  میـسرت 
: تسا هدیافرپ  هتسیاب و  مهم  ةراگنا  دنچ  هب  هجوت 

ملع هک  دراد  هیاپ  یبیغ  یحو و  رب  هکلب  تسین ، ینتبم  یفسلف  یملع و  ینیب  شیپ  رب  ییوگ ، ماجرف  يرواب و  تشونرس  لکش  نیا  . 1
یمتح و ینیب  شیپ  نیا  .تسا  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  وا  هدـیزگرب  دارفا  ادـخ و  دزن  نآ 

تراشب هدـعو و  اـهنت  .درادـن  تلـالد  خـیرات  تکرح  ندوب  يربج  رب  دـهد و  یم  ربخ  نوگ  تلیـضف  نشور و  يا  دـنیآ ه  زا  یعطق ،
.تسا لطاب  يدوبان  لدع و  تموکح  ناحلاص و  تیمکاح  رب  یهلا ، یمتح 

دوش و یم  نایب  یطرش  ییایاضق  لکش  هب  دریگ و  یم  تروص  یقطنم  یلک  ياه  نوناق  کمک  هب  هراومه  یملع ، ياه  ینیب  شیپ  . 2
.میا درک ه  یملع  ینیب  شیپ  .دریم ،» یم  دروخب ، رونایـس  یـسک  رگا  : » مییوگ یم  یتقو  .درادن  دوجو  طورـشمریغ  یملع  ینیب  شیپ 
ییوگ شیپ  نداد و  ربخ  یمتح  هدـنیآ  زا  نداد و  هدـعو  .دـبای  ققحت  روکذـم  طرـش  هک  تفاـی  دـهاوخ  عوقو  یتـقو  ینیب  شیپ  نیا 

زا تروص ، ره  رد  هک  تسا  قداص  ناربمایپ  راک  ای  خـیرات و  ناباذـک  راک  ای  هکلب  تسین ، ملع  راـک  ندرک ، طورـشمریغ  هناربماـیپ و 
نخـس خـیرات  ریذـپان  بانتجا  طورـشمان و  ربج  زا  هقبط و  نآ  ای  هورگ  نیا  يزوریپ  هب  یخیرات  ياـه  هدـعو  .تسا  نوریب  ملع  ورملق 

.دهاک یم  ار  نآ  یملع  شزرا  درب ، یم  رتالاب  ار  نخس  یتاغیلبت  تردق  هچرگ  نتفگ ،

نآرق ۀشیدنا  رد  هک  یلاح  رد  تساهنآ ، زا  يرایسب  ندوب  یملع  ياعدا  ندوب و  يربج  خیرات ، ۀفسلف  رد  دوجوم  تایرظن  لکـشم  . 3
رد ییازسب  ریثأت  اه  ناسنا  ةدارا  تسین و  يربج  خیرات  تکرح 
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تسین و جراخ  یهلا  تردق  تیشم و  زا  ریس  نیا  دنچره  دراد ؛ یلاعت  تفر و  شیپ  ياه  هلق  هب  ندیـسر  خیرات و  ياه  هندرگ  شیوپ 
، تسا یلاعت  لامک و  ّدح  نیرتالاب  هب  ناسنا  ندیـسر  زین  دنوادخ  تساوخ  تقلخ و  فدـه  .دریگ  یم  تروص  ردـق  اضق و  ساسارب 

.دریگ یم  قلعت  يدازآ  رایتخا و  اب  هار  نیا  زا  اه  ناسنا  رذگ  رب  یهلا ، تساوخ  نیا  اما 

درک و بیغرت  ای  ریذحت  ریشبت ، ای  راذنا  شهوکن ، ای  شیاتـس  یهن ، ای  رما  ار  وا  ناوت  یم  هنوگچ  دشابن ، دازآ  راتخم و  یمدآ  رگا  . 4
ربانب تفای ؟ دـهاوخ  رارقتـسا  یقوقح  اـی  یقـالخا  یماـظن  اـی  نید  هنوگچ  دـشابن ، راـک  رد  روما  هنوگ  نیا  رگا  داد ؟ رفیک  شاداـپ و 
تایآ هنوگ  نیا  .دننک  یمن  بلس  ناسنا  زا  ار  رایتخا  يور  چیه  هب  یخیرات ، ای  یعامتجا  نیناوق  ینآرق ، تایآ  رثکا  ةراشا  ای  حیرـصت 

لقتسم و هرس  کی  یخیرات ، ثداوح  یعامتجا و  ياه  هدیدپ  هدنروآ  دوجو  هب  للع  هک  دنتسه  بلطم  نیا  يایوگ  حوضو  هب  نآرق ،
يرایتخا لاعفا  ناگتشذگ ، هبرجت  هب  هجوت  اب  هک  تسا  هتسیاش  نیا ، ربانب  .دنیاهنآ  رب  لمتشم  هکلب  دنتـسین ، دارفا  ياه  هدارا  زا  هدیرب 

(1) .دنشاب هتشادن  یپ  رد  بولطمان  بقاوع  هک  میهد  ناماس  نانچ  ار  دوخ 

شیپ هن  یهلا -  یمتح  هدـعو  تراشب و  ققحت  عنام  نآ ، فلتخم  ياه  هندرگ  شیوپ  خـیرات و  تکرح  رد  اه  ناسنا  شقن  هدارا و  . 5
فیکو ّمک  رد  رشب  هدارا  ریثأت  .ددرگ  دناوت  یمن  داد  لدع و  زا  نآ  ندش  هدنکآ  نیمز و  رد  ناحلاص  فالختـسا  رب  یلامتحا -  ینیب 

تسا نشور  .دزاس  یم  نکممریغ  ینایحوریغ  قیرط  زا  ار  خیرات  هعماج و  هدنیآ ، یعطق  ینیب  شیپ  یخیرات ، یعامتجا و  ياه  هدیدپ 
.تسا ریذپان  ینیب  شیپ  دنراد ، هک  يدازآ  ةدارا  نیمه  ببس  هب  رشب ، هلمج  زا  راتخم و  تادوجوم  ةدنیآ  هک 

31 ص :

ص 160. نآرق ، رد  خیرات  هعماج و  - 1

خیرات ۀفسلف  www.Ghaemiyeh.comتیودهم و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 280زکرم  هحفص 36 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14108/AKS BARNAMEH/#content_note_31_1
http://www.ghaemiyeh.com


رّسیم یعطق  ینیب  شیپ  دیایب ، نایم  رد  رگید  يا  دیدپ ه  رد  ای  شدوخ  رد  يو  يرایتخا  فرـصت  ناسنا و  دازآ  ةدارا  زا  نخـس  هاگره 
ناکم و نالف  رد  وا  يارب  هک  دنادب  دشاب و  هاگآ  وا  ةدارا  يدابم  زا  بیغ ، ملع  نوچ  مه  یقیرط  هب  یسک  هک  نیا  رگم  دش ، دهاوخن 

.دش دهاوخ  رداص  يراک  هچ  ةدارا  شسفن  زا  تفای و  دهاوخ  ققحت  يا  یناسفن  يدابم  هچ  نامز ، نالف 

زا ار  خـیرات  هعماج و  ةدـنیآ  لاعتم ، يادـخ  میلعت  هب  هک  یناسک  هتبلا  .ینیب  شیپ  هن  دـنک ، یم  ییوگ  بیغ  عقاو  رد  زین  یـسک  نینچ 
(1) .دنراد يرایسب  توافت  دننک ، یم  ینیب  شیپ  ار  هدنیآ  یخیرات ، یعامتجا و  نیناوق  دانتسا  هب  هک  یناسک  اب  دنیوگ ، یم  بیغ 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  روهظ  ۀشیدنا  یصخش و  تیودهم 

: تفگ دیاب  باتک  زا  لصف  نیا  ندش  رت  نشور  رت و  یئزج  يارب  تیودهم  باب  رد  یلک  ثحابم  زا  سپ 

خماش ماقم  نامدود  زا  و  توبن ، نادناخ  كاپ  ۀلالس  زا  يو  هک  نیا  و  فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  روهظ  ۀشیدنا 
ۀبیط ۀیرذ  زا  و  مالسلا ،) هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مولع  ثراو  و  نیـشناج ، ّمع ، رـسپ   ) تیالو

رورـس لسن  زا  و  مالـسلا ، اهیلع  ارهز  همطاف  ترـضح  ملاع  ناوناب  يوناـب  گرزب  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  یمارگ  تخد 
.تسا یمالسا  روهشم  ینید و  مهم  رایسب  لئاسم  زا  یکی  تسا ، مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  ترضح  ناهج  ناگدازآ 

هللا لجع  يدـهم  ترـضح  سدـقم  دوجو  هب  ار  اهنآ  مالـسلا ، مهیلع  موصعم  نایاوشیپ  هک  میرک  نآرق  زا  يددـعتم  تاـیآ  رب  هوـالع 
یمارگ ربمایپ  زا  زین  تنس  لها  قیرط  زا  یناوارف  تایاور  دنا ، هدرک  لیوأت  ریسفت و  فیرشلا  هجرف  یلاعت 
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ججح هدنامزاباتکی  نآ  كرابم  روهظ  ةرابرد  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  هّمئا  نیعبات و  هباحص و  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا 
نایب يدنوادخ  تردق  رهظم  هناگی  نآ  یگدنز  تایئزج  فاصوا و  یصخش و  ياه  یگژیو  تایاور ، نیا  رد  تسا ، هدش  دراو  یهلا 

ام سر  تسد  رد  سدقم  دوجو  نآ  ةرابرد  یّنس  هعیش و  ربتعم  كرادم  عبانم و  زا  ثیدح  رازه  شش  زا  شیب  نونکا  مه  و  هدیدرگ ،
(1) .دراد رارق 

يدهم ترـضح  روهظ  هب  هدـیقع  تیودـهم و  ۀلئـسم  هک  دوش  یم  هدافتـسا  ینـس  هعیـش و  یخیرات  یثیدـح و  ربتعم  عبانم  عومجم  زا 
هیلک ور ، نیا  زا  .تسا  نوریب  مالسا  نییآ  زا  نآ  رکنم  تسا و  مالسا  سدقم  نید  تایرورض  زا  یکی  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع 

و  ) نامزلارخآ رد  دیاب  هدراو ، تایاور  ساسارب  هک  دنراد  هدیقع  یمالسا -  تما  مومع  یلک  روط  هب  و  ینس -  هعیـش و  زا  ناناملـسم 
هجرف یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  مان  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نادناخ  زا  يدرم  رـشب ) خیرات  نارود  نی  رت  کیرات 

زا وا  و  دنک ، داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  يور  رسارس  و  دشخب ، دییأت  ار  نید  و  دوش ، طلـسم  اه  روشک  همه  رب  هدرک ، روهظ  فیرـشلا 
(2) .تسا مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  لسن  زا  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  نامدود 

: تسا رارق  نیدب  هدمآ ، ینس  هعیش و  ربتعم  عبانم  رد  فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دوعوم  يدهم  یفرعم  ماقم  رد  هچ  نآ 

، رمألا بحاص  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  لآ  مئاق  رظتنم ، يدـهم ، تما ، شخب  ییاـه  ر  ایـصوا ، متاـخ  ادـخ ، تّجح  وا ، »
، ثعاب حلاص ، فلخ  نید ، هدننک  رهاظ  ریشمش ، بحاص  هللا ، هیقب  رتسگ ، تلادع  نامزلا ، بحاص 
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رئاث هدـنرتسگ ،)  ) طساب ناه ، رب  بیاـن ، هدـنیآ ،) دـیما   ) لَّمؤم لومأـم ، هناـخ ،) بحاـص   ) رادـلا بحاـص  صلاـخ ، بحاـص ، ثراو ،
و ناهج ، ود  ياقآ  ناراک ، هبت  لتاق  ناریما ، ریما  یهلا ،) مولع  راد  هنیزخ   ) نزاخ نید ،) هدـننک  میمرت   ) رباج دّیـس ، مقتنم ، یبالقنا ،) )

(1)« .تسا یهلا  لدع  تموکح  سیسأت  يارب  رظتنم  ماما 

لیلج ینادـناخ  عیفر و  یتیب  زا  ناهج  نازینک  يوناب  نوتاخ  سجرن  شراوگرزب  رداـم  و  مالـسلا ، هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  شردـپ 
(2) .تسا هدنامن  راوگرزب  يوناب  نیا  زا  ادخ  تجح  نیرخآ  نآ  زج  يدنزرف  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  زا  هک  تسا 

مان شمان ، دوشگ  ناهج  هب  مشچ  نایساّبع  تختیاپ  ارماس »  » رهـش رد  نابعـش  هام  مهدزناپ  مد  هدیپس  رد  يرمق ، يرجه  لاس 255  رد 
.تسا مساقلاوبا -  ربمایپ -  ۀینک  شا  هینک  و  ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ربمایپ - 

متس هاگتـسد  تقو و  ماشآ  نوخ  تموکح  اریز  ناهن ؛ رد  ناه  اوخدب  زا  شناشن  مان و  دنام و  ناهنپ  نانمـشد  زا  شتداعـساب  تدالو 
هیلع يرکسع  نسح  ماما  ۀناخ  فارطا  رد  ار  دوخ  يورین  مامت  دوب و  شنتخاس  دوبان  نتفای و  قاتشم  وا و  یپ  رد  تخس  تفالخ ، رگ 
ادـخ ّیلو  تدالو  زا  ات  دوب  هدرامگ  رگید  یـسوساج  یـسوساج ، ره  رب  .دوب  هتفرگ  راک  هب  سوساج  اـه  هد  هدرک و  زکرمتم  مالـسلا 
دوب هتفرگ  قلعت  نآ  رب  دنوادخ  تیشم  یلو  دنک ، شوماخ  ار  ادخ  رون  هدش ، هاگآ  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  هللا  هیقب  ترـضح 

.دنک ظفح  نانمشد  دنزگ  زا  ار  دوخ  تجح  هک 

34 ص :

ص49 مالسالا ، هراشب  ص337 ؛ ج2 ، نیطمسلا ، دئارف  346 و467 ؛ ، 326 ، 324 ص256 ، رثألا ، بختنم  ص502 ؛ همامالا ، لئالد  - 1
.رگید ییاور  ياه  باتک  زا  يرایسب  ص109 و  ج3 ، هدوملا ، عیبانی  ص342 ؛ راصبالا ، رون  و66 ؛

ج1، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  ص101 ؛ راونالا ، قراشم  ص302 ؛ باب 79 ، ج3 ، هدوملا ، عیبانی  ص13 ؛ ج51 ، راونألا ، راحب  - 2
.لوا تیاور  ص307 ، باب 27 ،
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ناوت راوشد و  راب  يرمق ، يرجه  لاس 260  لوالا  عیبر  متشه  بش  رد  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  شراوگرزب  ردپ  تداهـش  اب 
(1) .دومرف رایتخا  تبیغ »  » مدرم زا  راگدرورپ ، زیمآ  تمکح  نامرف  هب  دش و  هداهن  وا  شود  رب  تماما  ياسرف 

35 ص :

ص143؛ ج2 ، رهاوجلا ، تیقاویلا و  ص179 ؛ فارشالا ، ّبحب  فاحتالا  ص138 ؛ ج3 ، هدوملا ، عیبانی  ص292 ؛ هّمهملا ، لوصف  - 1
لوصا 30 و32 ؛ ، 25 ص13 ، ص334 و ج51 ، ج50 ، راونألا ، راحب  ص137 ؛ هبیغلا ، یسوط ، خیـش  ص176 ؛ ج4 ، نایعالا ، تایفو 

ص179. فارشالا ، ّبحب  فاحتالا  ص290 ؛ هّمهملا ، لوصف  ص286 و 288 ؛ رثالا ، بختنم  ص505 ؛ ج1 ، یفاک ،
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یمالسا خی  رات  ۀفسلف  نییبت  مود : شخب 

هراشا

37 ص :

خیرات ۀفسلف  www.Ghaemiyeh.comتیودهم و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 280زکرم  هحفص 42 

http://www.ghaemiyeh.com


38 ص :

خیرات ۀفسلف  www.Ghaemiyeh.comتیودهم و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 280زکرم  هحفص 43 

http://www.ghaemiyeh.com


یمالسا خیرات  ۀفسلف  ینابم  لوا : لصف 

رد .دزاس  یم  زیامتم  خیرات  هب  ینیدریغ  یفسلف  هاگن  زا  ار  نآ  یلک  هب  هک  تسا  راوتـسا  يا  هژیو  ینابم  رب  نید  هاگن  زا  خیرات  ۀفـسلف 
: مینک یم  رورم  ار  نآ  ینابم  زا  یخرب  یمالسا  خیرات  ۀفسلف  نییبت  عورش 

(1) يرطف ای  یناسنا  شنیب 

تلاصا هعماج  رد  هچ  درف و  رد  هچ  یناـسنا ، ياـه  شزرا  ناـسنا و  هب  شنیب  نیا  .تسا  يرازبا  شنیب  ربارب  رد  خـیرات ، یناـسنا  شنیب 
راک و عون  هب  هجوت  اب  یبسانتم  لکـش  راک  رازبا  راک و  هک  دناد  یم  یماخ  ةدام  شیادیپ ، زاغآ  رد  ار  ناسنا  يرازبا ، شنیب  .دهد  یم 
هب .دوش  یم  رپ  یعامتجا  لماوع  ریثأت  تحت  نوریب و  زا  هک  تسا  یـضحم  یلاخ  فرظ  ناـسنا ، .دـهد  یم  نآ  هب  دـیلوت  رازبا  لـکش 

؛ تسا تیصخش  دقاف  شیادیپ  زاغآ  رد  هیرظن  نیا  قبط  ناسنا  رگید ، ترابع 
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رظن زا  یلعفلاب  یناسنا  تیـصخش  شیادـیپ ، زاغآ  رد  ناسنا  دـنچره  نیا ، دوجو  اب  .هوقلاب  تیـصخش  هن  دراد و  لعفلاب  تیـصخش  هن 
.دراد هتفهن  داهن  رد  ار  ییاه  شیارگ  هلسلس  اه و  شنیب  هلسلس  رذب  هتفاین ، يرطف  یناسنا و  شنیب 

دادعتسا هک  دیامن  یم  یلاهن  هب  هکلب  تسا ، یگدنریذپ  شتیصاخ  اهنت  هک  تسا  یلاخ  يراون  فرظ و  ای  ماخ و  ةدام  دننام  هن  ناسنا 
هکلب تسین ، هدـنهد  لکـش  لماع  هب  ماخ  ةدام  زاین  ریظن  نوریب ، لـماوع  هب  ناـسنا  زاـین  .تسا  هتفهن  وا  رد  راـب  گرب و  يارب  يا  هژیو 

هب تسا ، هتفهن  وا  رد  هوقلاب  هک  يا  رمث ه  هار و  دـصقم و  اـهنآ  کـمک  هب  هک  تسا  ترارح  رون و  بآ ، كاـخ ، هب  لاـهن  زاـین  ریظن 
نیا زا  .یکیناکم  تاکرح  عون  زا  هن  تسا ، یکیمانید  تکرح  عون  زا  شا  یناسنا  تـالامک  يوس  هب  ناـسنا  تکرح  .دـناسرب  تیلعف 

.ددرگ هتخاس »  » یتعنص ةدام  کی  دننام  هک  نیا  هن  دوش ، هداد  شرورپ »  » دیاب ناسنا  هک  ور ،

.دبای یم  انعم  موهفم و  یگناگیبدوخ » زا   » و خسم » ، » يوس نآ  زا  یبایدوخ و  ناسنا و  رد  دوخ » ، » شنیب نیا  هب  هاگن  اب  اهنت 

، ینید ةزیرغ  نوـچ  مه  یلاـع  زیارغ  هلـسلس  یناوـیح و  زیارغ  هلـسلس  زا  یبـیکرت  یـسانش  ناور  رظن  زا  ناـسنا  دارفا  شنیب ، نیا  رباـنب 
هب تاناویح  رگید  زا  ناسنا  زایتمالا  هبام  یناسنا و  تیصخش  ۀیلوا  ناکرا  یلاع ، زیارغ  نیا  .دنتسه  ییابیز  ییوج و  تقیقح  یقالخا ،

یبیکرت اه ، تلـصخ  ظاحل  زا  تسا و  یعقاو  بکرم  دارفا ، ءازجا و  اب  شا  هطبار  ۀبنج  زا  هعماج  زین  یفـسلف  رظن  زا  دـنور ؛ یم  رامش 
هعماج رمتـسم  یقاب و  دوجو  رد  هک  تسا  رگید  ياه  تلـصخ  هلـسلس  کی  ةوـالع  هب  دارفا  یناد  یلاـع و  ياـه  تلـصخ  عومجم  زا 

.دراد رارمتسا  لکلا ) ناسنا  )
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روش بآ  نیریش و  بآ  نیا  تسا  گر  گر 

(1) روص خفن  ات  دور  یم  قیالخ  رد 

رب ناسنا  ات  ینعی  روص  خـفن  ات  تسا و  ندـیهج  رد  روش  بآ  رگید ، یخرب  رد  نیریـش و  بآ  عامتجا ، رکیپ  ياـه  گر  زا  یخرب  رد 
.دشخب یمن  نآ  رد  يریثأت  دارفا  يانف  دراد و  همادا  نایرج  نیا  تسه ، نیمز  يور 

دوجو اب  دیلوت  دنتـسه ؛ وا  زا  یئزج  ایفارغج ، تیبرت و  تثارو و  هعماج و  خیرات و  هک  تسا  یتیلک  تسین ؛ ءزج  ناسنا  دید ، نیا  ربانب 
دازآ بیکرت  نیا  رد  تیلک و  نیا  رد  ناسنا  .عطاق  مکاح  هن  تسا ، رثؤم  ۀتـشر  دوب ؛ دـهاوخن  مکاح  لصا  انبریز و  دـیلوت  شنیب ، نیا 

(2) .تسا لوئسم  شندرکن  تکرح  ربارب  رد  يدازآ ، نیا  دوجو  اب  دوش و  یم 

ربـج زا  نتـشیوخ ، رب  دراد و  بلط  قـح  وـج و  قـح  یترطف  هک  تسا  یهلا  تشرـس  ياراد  يدوـجوم  ناـسنا  يرطف ، یقلت  رباـنب  اـما 
ینعی دراد ، تلاصا  ناسنا  رد  یناـسنا  ياـه  شزرا  ناـسنا ، زا  یقلت  نیا  رباـنب  .تسا  دازآ  تشونرـس  تشرـس و  طـیحم و  و  تعیبط ،

یلاعتم ياه  شزرا  دوخ  یناسنا  تشرـس  بجوم  هب  ناسنا  .تسا  هدـش  هداهن  وا  تشرـس  رد  ییاه  اـضاقت  هلـسلس  تروص  هب  هوقلاـب 
لقع يورین  بجوم  هب  وا  .دیوج  یم  ار  یقالخا  ياه  تموکح  تلادع و  تقیقح و  قح و  رگید ، ریبعت  هب  .تسا  ناه  اوخ  ار  یناسنا 
حرط دوخ ، يرگ  باختنا  يورین  هدارا و  اب  ناسنا  .ددرگن  طیحم  هناروکروک  ریـس  میلـست  دشاب و  دـناوت  یم  دوخ  هعماج  حارط  دوخ 

(3) .دیامن یم  ییامن  هار  دهد و  یم  يرای  ار  وا  یناسنا ، ياه  شزرا  نابیتشپ  يداه و  یحو ، .دنک  یم  ارجا  ار  شا  يرکف  ياه 

41 ص :

ص203. همجرت ج1 ، زاتمم ، ياهزردنا  ای  همکحلا  فئارط  - 1
ص71. یسررب ، - 2

.53  - ص52 خیرات ، هفسلف  هاگدید  زا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  بالقنا  مایق و  - 3

خیرات ۀفسلف  www.Ghaemiyeh.comتیودهم و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 280زکرم  هحفص 46 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14108/AKS BARNAMEH/#content_note_41_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14108/AKS BARNAMEH/#content_note_41_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14108/AKS BARNAMEH/#content_note_41_3
http://www.ghaemiyeh.com


یلـصا لماع   » .مینک یمن  لیلحت  یخیراـت  مسیلاـیرتام  يرازبا و  رکفت  دـننامه  ار  خـیرات  تکرح  یلـصا  لـماع  اـم  ساـسا ، نیمه  رب 
یم وجو  تسج  وزرآ و  ار  رتالاب  هلحرم  دسرب ، يا  هلحرم  ره  هب  هک  تسا  ناسنا  ریذپان  تعانق  وج و  لماکت  ترطف  خـیرات ، تکرح 

(1)« .دنک یم  رت  عیرس  رتدنت و  ار  تکرح  گنهآ  یکیتکلاید ) تروص  هب  هن  مه  نآ   ) اه داضت  .دنک 

خیرات لیلحت  رد  تیاغ  ۀظحالم  ترورض 

، ور نیا  زا  .تسا  یتسه  دـنوادخ  تیبوبر  تیقلاخ و  قولخم  تادوجوم ، اه و  هدـیدپ  ۀـمه  دـننام  خـیرات  هدـیزگرب ، هاگدـید  رباـنب 
زا اه  هدیدپ  ۀمه  يریگ  لکـش  دنیآرف  رد  یبیکرت ، یتدحو  يانعم  هب  خـیرات  .دریگ  یم  ارف  زین  ار  خـیرات  تاقولخم ، فاصوا  یمامت 

.تسا یتسه  تیاغ  هب  هجوت  اب  یتسه و  ياهتنا  ات  ادتبا 

هکلب تسا ، ذـفان  خـیرات  هدـنهد  لکـش  رـصانع  ءازجا و  کت  کت  رب  اـهنت  هن  یهلا  تیبوبر  تیقلاـخ و  تیروحم  یتروص  نینچ  رد 
مهف يارب  ماـگ  نیتـسخن  نیا ، رباـنب  .دریگ  یم  ربرد  زین  ار  یتـسه  تیاـغ  اـب  بساـنتم  ءازجا  نیا  يریگ  تهج  یگنهآ و  مه  تیفیک 

هدیدپ ۀمه  ياهتنا  دراد ، یبوبر  ۀمات  تیـشم  اب  یگنهآ  مه  یهلا و  ءامـسا  اب  بسانت  هک  یتیاغ  تسا ؛ یتسه  تیاغ  هب  هجوت  خـیرات ،
لامک مدع  رب  هناشن  يداضت  ضراعت و  ضقانت ، هنوگ  چـیه  تسا و  نقتم  ملـسم و  يرما  نآ  ندوب  یلماکت  دـیامن ، یم  میـسرت  ار  اه 

ددرگ و فیرعت  تیاغ  اب  بسانتم  دـیاب  یعوضوم ، ای  هدـیدپ  ره  ةرابرد  یلیلحت  هنوگره  ًاـساسا  .دوش  یمن  هظحـالم  نآ  رد  تیاـغ ،
دنیآرف رد  یلیلحت  ياه  فارحنا  رتشیب  .تسا  یساسا  يروحم و  شقن ، لیلحت  رد  تیاغ  شقن 
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هب خیرات  دنیآرب  زا  لیلحت  مینادب ، رـصحنم  تیدام  رد  ار  خیرات  تیاغ  رگا  .دنا  هدـمآرب  خـیرات  تیاغ  لیلحت  رد  فارحنا  زا  خـیرات ،
رد لماکت  ۀغبـص  مینک ، ضرف  یلماکت  یهلا و  ار  تیاغ  رگا  ییوس ، زا  .تسا  رـصحنم  تیدام  ِفرـص  طباور  رد  يدام و  عطق ، روط 

.دبای یم  نایرج  اهنآ  یناکم  ینامز و  تلزنم  اب  بسانتم  اه  هدیدپ  ۀمه 

تیبوبر تیقلاخ و  موقت  دنویپ و 

زا ثحب  ود  نیا  ام  هاگدید  رد  .دزاس  یم  طبترم  شا  هدـنیآ  هب  ار  قولخم  یبش و  یتسه  هک  تسه  تیبوبر  تیقلاخ و  دـنویپ  موقت و 
اب هتـسویپ  یتسرپرـس ، داجیا و  هراومه  هکلب  یتیبوبر ، سپـس  دشاب و  یتیقلاخ  تسخن  هک  تسین  هنوگ  نیا  دنریذپ ؛ یمن  ییادج  مه 
هک تسین  نانچ  تسا و  میاد  هتسویپ و  يرما  تقلخ  هکارچ  تسه ؛ زین  ربدم  بر و  قلاخ ، .دنریگ  یم  لکش  تیاغ  اب  بسانتم  مه و 

هظحل هب  هظحل  يدوجوم  ره  دشخب و  یم  ضیف  میاد  روط  هب  ار  یتسه  دنوادخ  هکلب  دنیـشنب ، رانک  دنیرفایب و  ار  تادوجوم  دنوادخ 
تمـس هب  نآ  تیادـه  خـیرات و  نایرج  هلمج  زا  یتسه ، ملاع  ریبدـت  شنیرفآ و  ۀـمانرب  نیا ، ربانب  .دریگ  یم  یتسه  وا  كاـپ  تاذ  زا 

.تسادخ تسد  هب  تقلخ ، زاغآ  نوچ  مه  لامک ،

خیرات لیلحت  رد  دنوادخ  تیبوبر  تیقلاخ و  تیروحم 

: دومن میسقت  یلک  هورگ  ود  هب  ار  یخیرات  ۀفسلف  ياه  هرگن  ناوت  یم  نالک  یهاگن  رد 

؛ دننک یم  لیلحت  لاعتم  يادخ  تیشم  هدارا و  تیمکاح  ظاحل  نودب  ار  خیرات  تکرح  نایرج  هک  ییاه  هرگن  . 1

.دنیامن یم  ریسفت  لیلحت و  لاعتم  دنوادخ  تیشم  هدارا و  تیمکاح  ساسارب  ار  خیرات  تکرح  نایرج  هک  ییاه  هرگن  . 2
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زا یـشان  ار  شنیرفآ  ناهج  دـننک و  یم  ریـسفت  یتسه ، یمامت  رب  دـنوادخ  تیمکاح  روحم  ساسارب و  ار  ملاع  ینید ، ياـه  هشیدـنا 
، ور نیا  زا  .تسا  یهلا  ةدارا  ققحت  نایرج  ریـسم  خیرات ، یتسه و  ماجرف  زاغآ و  هک  دنرواب  نیا  رب  دنناد و  یم  یهلا  تیـشم  هدارا و 

.دوش یم  لیلحت  ریسفت و  لاعتم  دنوادخ  تیبوبر  تیقلاخ و  ساسارب  خیرات  تکرح  یعیـش ، یمالـسا و  رکفت  هژیو  هب  ینید  هاگن  رد 
دنوادخ یمالـسا ، رظنم  زا  .تسا  هدش  انب  خیرات  لک  رب  قح  تیـشم  هدارا و  تیمکاح  هب  داقتعا  ساسارب  زین  یمالـسا  خـیرات  ۀفـسلف 

خیرات لماکت  یتسه و  دوخ ، تیبوبر  ساسارب  مه  تساهنآ و  یخیرات  لماکت  دنور  اه و  ناسنا  هلمج  زا  یتسه  لک  قلاخ  مه  لاعتم 
: دیامرف یم  نآرق  هک  نانچ  .دنک  یم  يراد  هدهع  یتسرپرس و  ار  يرشب 

(1) ؛)) يَدَه َُّمث  ُهَْقلَخ  ٍءیَش  َّلُک  یَطْعَأ  يِذَّلا  اَنُّبَر  ))

.تسا هدومرف  تیاده  ار  نآ  سپس  هداد ، تسوا  روخرد  هک  یتقلخ  ار  يزیچ  ره  هک  تسا  یسک  ام  راگدرورپ 

نامه ام  راگدرورپ  .تسا  يدوجوم  ره  يداه  قلاخ و  هک  يدـنوادخ  دراد ؛ هراشا  دـنوادخ  تیبوبر  تیقلاخ و  هب  یبوخ  هب  هیآ  نیا 
.تسا هدرک  يربهر  تیاده و  یتسه  لحارم  یمامت  رد  ار  وا  سپس  هدومرف و  تیانع  ار  دوجوم  ره  شنیرفآ  ۀمزال  هک  تسا  یسک 

.دریگ یم  همشچرس  یهلا  تیبوبر  زا  نآ ، لماکت  قح و  ترضح  تیقلاخ  زا  خیرات ، ملاع و  تقلخ  نیا ، ربانب 

: دیوگ یم  یتسه  ماظن  زا  نایبرغ  رادنپ  هب  هراشا  اب  يرهطم  دیهش 

دنهاوخ یم  هک  یتقو  اه  یگنرف  نیا  بلغا  زین  تعیبط  رد  هک  روط  نیمه  دـننک ،] یم  نایب  طلغ  لکـش  کی  هب   ] ار يراد  فدـه  نیا 
نیمه رد  دننکب ، رکذ  ار  مظن  لیلد  هلئسم 
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نوریب زا  یتسد  هک  تسا  يرـشب  عناص  کی  لثم  ادخ  ییوگ  هک  دننک  یم  نایب  يا  هنوگ  هب  ار  مظن  لیلد  .دننک  یم  رکذ  طلغ  لکش 
تـسا نیا  شیانعم  تسین ؛ نیا  شیانعم  هک  یتروص  رد  طایخ ، ای  رگ  هزوک  کی  لثم  دنک ، یم  شیپ  سپ و  ار  اه  هدام  نیا  دیآ  یم 

حالطصا هب  نوچ  دراد ؛ یباسح  کی  شدوخ  مه  نآ  هک  تسه  ماظن  هب  هجوت  فده و  هب  هجوت  تعیبط ، دوخ  رد  ملاع ، ماظن  رد  هک 
یم راک  دراد  هک  یتعیبط  ینعی  هدش  ریخست  تعیبط  تسا و  هدش » ریخست   » تعیبط تسین ، هتشاذگاو » دوخ  هب   » تعیبط تسا ، رخـسم 
یلو دنک ، یم  راک  دراد  شدوخ  هدارا  اب  يدرف  کی  هک  اج  نآ  لثم  دنک ، یم  راک  دراد  رگید  يورین  کی  ریخـست  تحت  یلو  دنک ،

شراک هداد  رارق  لدم  ار  وا  هک  هچ  نآ  ساسارب  تسوا و  هب  شهجوت  هشیمه  هک  تسه  رگید  درف  کی  بوذـجم  نانچ  نآ  درف  نیا 
.دنک یم  باختنا  ار 

ار یلعاف  تلع  لصا  ینعی  لولعم  تلع و  نوناق  هیرظن ، نیا  .تسین  لولعم  تلع و  نوناق  یفن  شیاـنعم  نید ، ساـسارب  خـیرات  هیجوت 
.نتفریذپ مه  ار  ییاغ  تلع  یلعاف ، تلع  رب  هوالع  ینعی  نید ، لصا  رب  خیرات  هیجوت  .تسا  هتفریذپ 

، دروخ یم  مه  هب  لولعم  تلع و  ۀطبار  نوچ  تسین ؛ ملع  رگید  خیرات  سپ  مینک ، هیجوت  نید  ساسارب  ار  خیرات  ام  رگا  هک  نیا  سپ 
تـشپ زا  هک  یثداوح  زا  هتـشذگ  مییوگب  دیاب  ام  هن ، .دنا  درک ه  رکف  ناشدوخ  شیپ  يرگید  زیچ  اه ] یگنرف   ] اهنیا .تسین ] تسرد  ]

مه یتیاغ  فده و  کی  هدروآ ) دوجو  هب  ار  نآ  زا  دعب  هک  هدش  عقاو  رتولج  هک  ییاهنیا  اه ، هتـشذگ  ینعی   ) دننار یم  ار  خیرات  رس ،
(1) .دشک یم  دوخ  يوس  هب  ار  خیرات  ور  شیپ  زا 
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خیرات یهلا  ریسفت 

اب طابترا  رد  هعماج  ناسنا و  هک  دنا  هدرک  دییأت  دنا ، هتفر  شیپ  هچره  مولع  .تسا  قیقد  رایسب  یملع و  يا  هیرظن  خیرات ، یهلا  ریسفت 
هب نآ  زا  نآرق  هک  يونعم  یناسنا و  روما  اب  مأوت  لماکت  تهج  رد  هچ  هعماـج  ناـسنا و  .دـنرادن  درفنم  ازجم و  یتلاـح  ناـهج ، لـک 

تهج رد  هچ  و  دـنک ، یم  داـی   (1) (( ِضْرَْألاَو ِءامَّسلا  َنِم  ٍتاَـکََرب  ْمِْهیَلَع  اَـنْحَتََفل  اوَقَّتاَو  اُونَمآ  يَرُْقلا  َلـْهَأ  َّنَأ  َْولَو  « )) اوقت حالـص و  »
.تسین ناهج  لک  اب  طابترا  یب  نآ ، فالخ 

مه یشور  درادرب ، ماگ  قح  هب  برق  هار  رد  قح و  ياضر  هار  رد  رگید ، ریبعت  هب  دوخ و  ياوقت  حالص و  لامک و  تهج  رد  رشب  رگا 
یلک تعیبط  هک  دـش  دـهاوخ  ندـب  رد  گنهآ  مهان  يوضع  لثم  دـنک ، تکرح  فلاخم  تهج  رد  رگا  هدـیزگ و  ناهج  اـب  گـنهآ 

(2) .درب دهاوخ  نیب  زا  درک و  دهاوخ  فذح  راچان  هب  ار  وضع  نآ  ندب ،

يرهوج تکرح 

ار نآ  هدرک و  هراـشا   (3) (( ٍنْأَش ِیف  َوُه  ٍمْوَی  َّلُـک   )) هب هلمج  زا  ینآرق و  تاـیآ  هب  يرهوج  تکرح  ثحبم  رد  يزاریـش  نیدـلاردص 
(4) .تسا هتفرگ  راک  هب  دوصقم  دییأت  يارب 

«، نیأ  » ياه هلوقم  دومن ؛ یم  ریذـپ  ناکما  هیـضرع  هناگراهچ  ياه  هلوقم  رد  اهنت  تکرح  هفـسالف ، يامدـق  رواب  ربانب  هک  نآ  هاتوک 
«. عضو  » و فیک » «، » مک »
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معط رظن  زا  ای  دبای ، ومن  دـشر و  دوش و  هدوزفا  شتیمک  رب  ای  دـبایب و  لحم  اج و  رییغت  یناکم  ثیح  زا  مسج  کی  تسا  نکمم  ًالثم 
نیمز یعـضو  تکرح  دننامه  دوخ  رود  هب  دوخ  ياج  لحم و  رد  ای  دـنک و  ادـیپ  لوحت  رییغت و  ناتخرد  ةویم  دـننامه  گنر ، وب و  و 

.دخرچب

تکرح تروص ، نیا  ریغ  رد  دوش و  نوگرگد  نآ  ضراوع  دـشاب و  تباث  كرحتم  تاذ  دـیاب  یتکرح  ره  رد  امدـق  داقتعا  ساسارب 
.دوب دهاوخن  ریذپ  ناکما  تکرح  مسج ، تاذ  رهوج و  رد  زگره  هک  دندوب  دقتعم  نانآ  .تشاد  دهاوخن  یموهفم  انعم و 

تسا و رهوج  تاذ و  رد  تکرح  ساسا  هک  دنتفگ  نانآ  .دندش  دقتعم  يرهوج  تکرح  هب  دنتفریذپن و  ار  امدق  ۀیرظن  رخأتم  ۀفسالف 
.دوش یم  رهاظ  ضراوع  رد  نآ  راثآ 

تارذ یمامت  هدام و  ناهج  يو ، ةدیقع  هب  .درک  حرطم  لدتسم  يا  هنوگ  هب  ار  هدیقع  نیا  هک  دوب  یـسک  نیتسخن  يزاریـش ، ياردص 
تسا و ینوگرگد  لاح  رد  هتسویپ  شتاذ  هک  تسا  لایـس  يدوجو  ماسجا ، ةدام  رگید ، ترابع  هب  .تسا  تکرح  هچراپ  کی  یتسه 
هب ءیـش  کی  دـنراد ، لاصتا  مه  اب  اه  ینوگرگد  نیا  هک  اـج  نآ  زا  اـما  دـنک ، یم  قرف  یلبق  اـب  هک  دراد  يا  زاـت ه  دوجو  هظحل  ره 

دحاو و تروص  هدوب و  رمتسم  لصتم و  همه  اه  دوجو  نیا  اما  میتسه ، يا  زات ه  دوجو  هظحل  ره  ام  ساسا ، نیا  رب  .دنیآ  یم  باسح 
.دنراد یناس  کی 

راگدیرفآ ًامئاد  هتـسویپ و  تسا و  يزاغآ  هظحل  ره  تعاس و  ره  هکلب  هدوبن ، ایند  زاغآ  رد  اهنت  شنیرفآ  يرهوج ، تکرح  ساسارب 
نیا هب  زین  ار  نأش » یف  وه  موی  ّلک   » .دنتسه وا  تاذ  زا  ضیفتـسم  وا و  هب  هتـسباو  هتـسویپ  اه  هدیدپ  یمامت  دنیرفآ و  یم  ون  زا  یتسه 

.دنا درک ه  ریسفت  انعم 
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« هبنـش  » زور رد  دنوادخ  دـندوب  دـقتعم  هک  دـش  لزان  دوهی  راتفگ  ربارب  رد  هیآ  نیا  هک  دـندقتعم  هیآ  یلوزن  نأش  رد  زین  یـضعب  هتبلا 
شنیرفآ و ۀـمانرب  دـیوگ  یم  نانآ  باوج  رد  نآرق  هاگ  نآ   (1) .دهد یمن  ینامرف  مکح و  چـیه  دـنک و  یم  لیطعت  ار  اه  راک  ۀـمه 

.تسین رادرب  لیطعت  يا  هظحل  یهلا ، ریبدت 

: میزادرپ یم  کیره  ةرابرد  یهاتوک  نایب  یسررب و  هب  هک  دراد  دوجو  هیرظن  هس  خیرات ، نییبت  ریسفت و  ۀنیمز  رد 

رد یتیلع  ترورـض و  هنوگ  چیه  اریز  تسا ؛ تسردان  تیلع  نوناق  يانبم  رب  مهف  ریـسفت و  هنوگره  تیلع ، نوناق  یتسرد  مغر  هب  . 1
هب دنز و  یم  مقر  ار  خیرات  دراذگ و  یمن  خیرات  ۀصرع  رد  ترورـض  تیلع و  يارب  ییاج  ناسنا  رایتخا  هدارا و  .درادن  دوجو  خیرات 

.درب یم  شیپ 

نوناق لولعم  عبات و  یکیناـکم ، یکیزیف و  لـئاسم  دـننام  زین  خـیرات  لـئاسم  تسا ؛ تیلع  نوناـق  ةرطیـس  تحت  لولعم و  زیچ  همه  . 2
.دنتسه تیلع 

(2) .دریذپ یم  ناکما  مه  اب  نوناق  ود  نیا  ۀچیرد  زا  خیرات  لئاسم  مهف  تسا و  تیلع  نوناق  ناسنا و  رایتخا  زا  يا  دولاش ه  خیرات  . 3

یم ریثأت  یب  خیرات  يریگ  لکـش  رد  ار  دـنوادخ  تیـشم  اریز  تسا ؛ یلاخ  يدـنوادخ  تیـشم  ياج  مه  زاب  موس ، شیارگ  ربانب  هتبلا 
: دندوب دقتعم  هک  نایدوهی  دننام  دنناوخ ، یم  نآ  رد  دوجوم  نیناوق  دعاوق و  ناهج و  نیا  ةدننیرفآ  طقف  ار  دنوادخ  دنرادنپ و 

(3) ؛))  ٌَهلُوْلغَم ِهّللا  ُدَی  ُدوُهَْیلا  َِتلاَقَو  ))
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.تسا هتسب  ادخ  تسد  دنتفگ : نادوهج  و 

(1) .دش حرطم  ادخ  هب  نانآ  داقتعا  زا  هتشذگ  يدام ، ياه  بتکم  شیارگ  هیرظن و  هس  نیا  تسا ، ینتفگ 

(2) .دنوادخ تیشم  ناسنا و  ةدارا  تیلع ، نوناق  دناد : یم  نکمم  نکر  هس  ساسارب  ار  خیرات  نایرج  میرک  نآرق 

.دزادرپ یم  ندمت  هعماج و  خیرات ، فیرعت  ریسفت و  هب  هنوگ  نیا  هک  تسا  یباتک  نیتسخن  میرک ، نآرق 

تسا یـسک  نیتسخن  یـسنوت ، فورعم  رکفتم  خروم و  نودلخ ، نب  نامحرلادبع  زین  یمالـسا  ياملع  نایم  رد  هک  تفگ  ناوتب  دیاش 
(3) .دنک نایب  هتسناوت  یملع  قیقد و  یتروص  هب  ار  هعماج  رب  مکاح  ياه  تنس  نیناوق و  هک 
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یمالسا شنیب  رد  خیرات  تکرح  لماوع  مود : لصف 

تکرح لماوع  نیمه  هک  دـنک  یم  ریبدـت  يا  هنامیکح  نیناوق  ننـس و  ساـسارب  ار  ناـهج  یتسه  ریبدـتاب  قلاـخ  مالـسا ، هاگدـید  زا 
یم يریبدـت  هنوگره  زا  یلاـخ  ار  نآ  هن  دـناد و  یم  ریبدـتدوخ  یناـماس  ار  ناـهج  هن  نید  نیارباـنب  .دـنراد  یپ  رد  ار  رـشب  یخیراـت 

یهلا ریبدت  نایرج  رد  ار  يرـشب  تکرح  هنوگره  هکلب  .دناد  یم  يرـشب  داینبدوخ  ریبدـت  زا  رت  ناوتان  ار  رـشب  نید  نینچ  مه  .دراگنا 
: تخادرپ میهاوخ  نید  هاگدید  زا  خیرات  تکرح  لماوع  یسررب  هب  باتک  زا  تمسق  نیا  رد  .دنک  یم  لیلحت  ریسفت و 

یهلا یتنس  خیرات ؛ رد  تیلع  نوناق 

يرورـض یمتح و  طیارـش ، دوجو  ماگنه  رد  هجیتن  ندـمآ  دوجو  هب  نآ ، ربانب  تسا و  ریذـپان  فلخت  یتسه  ناـهج  رد  تیلع  نوناـق 
تیمومع ترورض ، نکر  هس  اب  تیلع  نوناق  یعیبط ، روط  هب  دوش ؛ رارکت  يرییغت  چیه  نودب  دیاب  زین  هجیتن  طیارش ، رارکت  اب  .تسا 
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.دریذپن در  ای  ضقن و  دشاب و  هتشاد  نایرج  دیاب  زین  خیرات  ۀنیمز  رد  يدننامه ، و 

ندوب چوپ  نوناق ، نیا  .دندنویپ  یم  عوقو  هب  دنراد و  نایرج  نوناق  نیا  قیقد  تراظن  نمض  رد  یخیرات ، یعامتجا و  عیاقو  ۀمه  سپ 
.دـیامن یم  نشور  ار  یعامتجا  عیاقو  لیلد  نودـب  يدوخ و  هبدوخ  نتـسویپ  عوقو  هب  ةرابرد  یخیرات  ياه  شیارگ  زا  یـضعب  روصت 

نیشیپ ءزج  اب  نامز ، دادتما  رد  خیرات  زا  یئزج  ره  درک ؛ روصت  ناوت  یمن  هتـشذگ  نامز  زا  يادج  ار  لاح  نامز  هاگ  چیه  نیا ، ربانب 
ندمت رد  يا  هژیو  تاریثأت  ینامز  عطقم  ره  هتبلا  .تسا  یتآ  ءزج  تلع  نیـشیپ و  ءزج  لولعم  ینعی  دراد ، قیقد  يوق و  یطابترا  دوخ 

ار ریجنز  ۀمادا  تهج  دنناوت  یم  زین  تاریثأت  طیارـش و  دنریجنز ، ریـسم  هدـنزاس  دنلـصتم و  مه  هب  هک  ریجنز  ياه  هقلح  دـننام  دراد ؛
.دننک ادج  مه  زا  ار  اهنآ  هن  دنیامن ، صخشم 

: دشاب هتشاد  دناوت  یم  ریثأت  عون  ود  هک  مینک  یم  ضرف  ینامز  عطقم  کی  تاریثأت ، نیا  رتشیب  یسررب  يارب 

تاریثأت نیا  هک  هعماج  رد  درف  هداوناخ و  رد  هسردـم  ریثأت  لثم  ینامز ، عطقم  کی  رد  ندـمت  نیمه  يازجا  نیب  یحطـس  تاریثأت  . 1
.دراد شقن  گنهرف  ندمت و  نیمه  یهد  لکش  یگدنزاس و  رد 

لکش خیرات  لوط  رد  تاریثأت  زا  هتسد  نیا  .دنتسه  یقفا  تاریثأت  لماوع و  هلسلس  ۀجیتن  لولعم و  تقیقح ، رد  هک  یقمع  تاریثأت  . 2
خیرات نامه  دریذپ ، یم  لکـش  نیب  نیا  رد  هچ  نآ  .دـنراذگ  یم  ریثأت  ندـمت ، نیا  ینورد  ياه  عطقم  رب  اه  تدـم  ات  دـنریذپ و  یم 

نآرق هصالخ ، روط  هب  .دوش  یمن  روصت  نآ  رد  رثؤم  تاریثأت  هب  هجوت  نودب  یندمت ، عطقم  ای  ینامز و  ةزاب  چیه  سپ  .تسا 
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ياـه تنـس  هک  دـیامرف  یم  دـمان و  یم  يدـنوادخ  ياـه  تنـس  ار  نآ  هک  دـناد  یم  دـعاوق  نیناوق و  هلـسلس  عباـت  ار  ندـمت  میرک ،
(1) .دنریذپانرییغت يدنوادخ 

ناسنا ةدارا  يدازآ 

رییغت دـناوت  یم  تیلع  نوناق  ضقن  نودـب  ار  خـیرات  ریـس  شا  دارا ه  رایتخا و  اب  ناسنا  اما  دـنک ، یمن  فلخت  تیلع  نوناـق  زا  خـیرات 
ییوس زا  .تسا  یتیلع  یکیزیف و  یکیناکم ، نیناوق  هلسلس  لیلد  هب  ایرد ، رد  یتشک  نامسآ و  رد  امیپاوه  تکرح  هنومن ، يارب  .دهد 
ناسنا هکلب  ریخ ! دنک ؟ یم  ضقن  ار  تیلع  نوناق  يانعم  نیا  ایآ  .تسادخان  نابلخ و  تسد  هب  یتشک  امیپاوه و  تکرح  ریسم  رگید ،
هتشررس نتشاد  تسد  رد  اب  ناسنا  ور ، نیا  زا  .دنک  یم  تیاده  ار  نآ  صخشم و  ار  نآ  ریسم  یتشک ، ای  امیپاوه  نتفرگ  تسد  رد  اب 

(2) .دهد رییغت  دناوت  یم  ار  خیرات  ریس  تیلع ، نوناق  اب  تفلاخم  نودب  خیرات ، ياه 

نوناق ةدودحم  رد  اهنت  یلو  دنک ، ضوع  هاوخ  لد  هب  ار  نآ  ریـسم  دـنزب و  مقر  ار  خـیرات  دـناوت  یم  شیوخ  ةدارا  رایتخا و  اب  ناسنا 
، رگید ترابع  هب  .دهد  رییغت  دناوت  یمن  ار  باختنا  ره  ۀجیتن  اما  دنک ، هدافتـسا  مس  زا  هک  تسا  دازآ  ًالماک  ناسنا  لاثم ، يارب  .تیلع 

.دنام یم  ملاس  دروخن ، رگا  دریم و  یم  مس  ندروخ  اب  تیلع  نوناق  قبط  یلو  تسوا ، رایتخا  اب  ناسنا و  تسد  هب  يرما  ره  يادتبا 

ییاج تساخرب و  اج  نآ  زا  ناهگان  دوب و  هتسشن  جک  يراوید  رانک  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  يزور  هک  تسا  هدمآ  یتیاور  رد 
رگید
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یم رارف  وا  ردق  هب  دنوادخ  ياضق  زا  : » دـنداد باوج  ترـضح  دـینک »؟ یم  رارف  دـنوادخ  ياضق  زا  ایآ  : » دیـسرپ یـصخش  .تسـشن 
(1)« .منک

مادـکره باختنا  رد  ناسنا  یلو  تسا ، یمتح  ود  ره  ۀـجیتن  .دـنک  یم  رارف  رگید  ياضق  هب  ییاضق  زا  هک  تسا  نیا  ترـضح  روظنم 
كانرطخ راوگان و  يدمآ  شیپ  نآ ، ریذپانرییغت  یمتح و  ۀجیتن  اما  دنیـشنب ، دـناوت  یم  تساوخ  هک  راوید  ره  رانک  وا  .دراد  يدازآ 

نیا ناـیب  رد  يرایـسب  تاـیآ  میرک  نآرق  رد  .دـنک  یمن  ضقن  ار  تیلع  نوناـق  تسین و  فلاـخم  ناـسنا  راـیتخا  اـب  ناـیب  نیا  .تـسا 
(2): درک میسقت  هورگ  ود  هب  ار  اهنآ  ناوت  یم  هک  هدمآ  عوضوم 

ناسنا ةدارا  يدازآ  هدننک  نایب  تایآ  فلا )

(3) ؛)) اًروُفَک اَّمِإَو  اًرِکاَش  اَّمِإ  َلِیبَّسلا  ُهاَنیَدَه  اَّنِإ  ))

.ساپسان ای  دشاب و  رازگ  ساپس  ای  میدومنب ، وا  هب  ار  هار  ام 

(4) ؛)) ْمُهَسُفنَأ ِِهب  ْاْوَرَتْشا  اَمَْسِئب  ))

.دنتخورف تسپ  يزیچ  هب  ار  دوخ 

(5) ؛)) َنوُِملْظی ْمُهَسُفنَأ  َساَّنلا  َّنَِکلَو  اًئیَش  َساَّنلا  ُِملْظی  َهّللا َال  َّنِإ  ))

.دننک یم  متس  دوخ  رب  مدرم  هکلب  دنکن ، متس  چیه  مدرم  هب  ادخ 

مُْکیَلَع ْاـَنَأ  اَـمَو  اَْـهیَلَع  ُّلِـضَی  اَـمَّنِإَف  َّلَـض  نَمَو  ِهِسْفَِنل  يِدَـتْهَی  اَـمَّنِإَف  يَدَـتْها  ِنَمَف  ْمُکِّبَّر  نِم  ُّقَْـحلا  ُمُکءاَـج  ْدَـق  ُساَّنلا  اَـهُّیَأ  اَـی  ْلـُق  ))
(6) ؛)) ٍلیِکَِوب
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دبای یم  هار  نتشیوخ  دوس  هب  هک  تسین  نیا  زج  دبای ، هار  هکره  سپ  دمآ ، ناتراگدرورپ  يوس  زا  قح  ار  امـش  کنیا  مدرم  يا  وگب 
.دوش یم  هار  مگ  شیوخ  نایز  هب  انامه  دوش ، هار  مگ  هکره  و 

ناسنا رایتخا  یمتح  جیاتن  هدنهد  حیضوت  تایآ  ب )

اما دنک ، باختنا  دناوت  یم  دـهاوخب ، هک  ار  یهار  ره  وا  .تسا  ناسنا  تسد  هب  خـیرات  ۀـشیر  ساسا و  هک  دـنراد  یم  نایب  تایآ  نیا 
: تسین اهنآ  زا  يا  راچ ه  تسا و  یمتح  تیلع ، نوناق  قبط  باختنا  زا  سپ  نآ  جیاتن 

(1) ؛)) ٌهَنیِهَر ْتَبَسَک  اَِمب  ٍسْفَن  ُّلُک  ))

[ .تسین یصالخ  نآ  بقاوع  زا  ار  وا  تسا و  شلامعا  ورگ  رد  يدرف  ره   ] .هدرک هک  تسا  يراک  ورگ  رد  سکره  و 

(2) ؛)) اًدِعْوَّم مِهِِکلْهَِمل  اَْنلَعَجَو  اوُمَلَظ  اََّمل  ْمُهاَنْکَلْهَأ  يَرُْقلا  َْکِلتَو  ))

.میداهن یهاگ  هدعو  ناشتکاله  يارب  میدرک و  كاله  دندرک ، متس  نوچ  ار  اه  رهش  اه و  يدابآ  نآ  مدرم  و 

(3) ؛)) َنُولَمْعَی اُْوناَک  اَّمَع  َنُولَئُْست  َالَو  ُْمْتبَسَک  اَم  ْمَُکلَو  ْتَبَسَک  اَم  اََهل  ْتَلَخ  ْدَق  ٌهَّمُأ  َْکِلت  ))

دندرک یم  هچ  نآ  زا  ار  امش  دیشاب و  هدرک  هچ  نآ  تسار  امش  دندرک و  هچ  نآ  تسار  ناشیا  دنتشذگرد ، هک  دندوب  یهورگ  اهنآ 
(4) .دنسرپن

55 ص :

.38 هیآ رثدم ، هروس  - 1
.59 هیآ فهک ، هروس  - 2
.134 هیآ هرقب ، هروس  - 3

ص42. خیرات ، هفسلف  - 4

خیرات ۀفسلف  www.Ghaemiyeh.comتیودهم و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 280زکرم  هحفص 60 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14108/AKS BARNAMEH/#content_note_55_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14108/AKS BARNAMEH/#content_note_55_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14108/AKS BARNAMEH/#content_note_55_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14108/AKS BARNAMEH/#content_note_55_4
http://www.ghaemiyeh.com


تسد هب  ناسنا  رایتخا  هدارا و  نایب  رد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  فورعم  هیرظن  نامه  ای  نیرمالا  نیب  رما  هتشذگ ، تایآ  هتسد  ود  ربانب 
: دنراد هراشا  عوضوم  نیمه  هب  زین  لیذ  هیآ  ود  هک  تفگ  ناوتب  دیاش  دیآ ، یم 

(1) ؛)) ٌمِیلَع ٌعیِمَس  َهّللا  َّنَأَو  ْمِهِسُفنَِأب  اَم  ْاوُرِّیَغی  یَّتَح  ٍمْوَق  یَلَع  اَهَمَْعنَأ  ًهَمْعِّن  اًریَغُم  ُکَی  َْمل  َهّللا  َّنَِأب  َِکلَذ  ))

اهنآ هک  نآ  اـت  دـنک ، نوگرگد  هتـشاد  ینازرا  مدرم  رب  هک  ار  یتمعن  هک  تسا  هدوبن  نآ  رب  زگره  ادـخ  هک  تسوا  نآ  زا  رفک ]  ] نیا
.دنزاس نوگرگد  تسا  ناشدوخ  رد  ار  هچ  نآ 

(2) ؛)) ْمِهِسُْفنَِأب اَم  ْاوُرِّیَُغی  یَّتَح  ٍمْوَِقب  اَم  ُرِّیَُغی  َهّللا َال  َّنِإ  ))

.دننک نوگرگد  تسا  ناشدوخ  رد  ار  هچ  نآ  هک  هاگ  نآ  ات  دنکن  نوگرگد  دنراد ، یهورگ  ار  هچ  نآ  دنوادخ  انامه 

یم داجیا  ناسنا  يارب  دنوادخ  هک  یتارییغت  دنک و  یم  داجیا  شدوخ  يارب  ناسنا  هک  یتارییغت  دنراد : تراشا  رییغت  ود  هب  تایآ  نیا 
هب ار  نآ  شیوخ  يدیحوت  نایب  اب  میرک  نآرق  دنک و  یم  ادـیپ  نایرج  یهلا  یمتح  نیناوق  اه و  تنـس  قبط  تارییغت ، مود  عون  .دـنک 

دنوادخ یهلا  ياه  تنس  نیناوق و  ربانب  ینعی  تسا ، لوا  هتسد  تارییغت  عبات  مود ، عون  تارییغت  هتبلا  .دهد  یم  تبـسن  لاعتم  دنوادخ 
باختنا رد  ناسنا  .درک  دهاوخ  داجیا  يو  یگدنز  رد  یتارییغت  دنک ، داجیا  شیوخ  یگدنز  رد  ناسنا  هک  يرییغت  هنوگره  تبسن  هب 

(3) .تسین يو  رایتخا  رد  نآ  ياه  دمآ  یپ  یلو  تسا ، دازآ  ًالماک  شیوخ  هار 
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دنوادخ تیشم 

، دوب راوتـسا  هدش  دای  روحم  ود  رب  اهنت  خیرات  تکرح  رگا  .تسا  خیرات  ۀنودرگ  تکرح  لماع  نیموس  لاعتم ، دـنوادخ  رظن  فطل و 
.دش یم  دوبان  وحم و  اه  راب  نونکات  دیاب  ناهج  خیرات و 

رـشب ندـمت  خـیرات و  ياروام  هب  تقد  ةدـید  اب  رگا  .تشذـگ  اـهنآ  زا  ثحب  هک  تسا  یهلا  ياـه  تنـس  زا  رتارف  دـنوادخ  یناـبیتشپ 
هدـنام راوتـسا  یهلا  ياه  تنـس  ناسنا و  ةدارا  ۀـیاپ  ود  رب  طقف  دـنناوت  یمن  ود  نیا  یتسار ، هب  هک  میبای  یمرد  کش  نودـب  میرگنب ،

ییاه رطخ  تسا ؛ هداد  تاجن  یمتح  رطخ  زا  ار  اهنآ  اه  راب  هدوب و  راک  رد  هدرپ  يارو  زا  زین  یتسد  نایم  نیا  رد  ًانئمطم  هکلب  دنشاب ،
یـشاپورف دحرـس  ات  تسناوت  یم  ییاهنت  هب  کیره  هک  رلتیه  ناخوکاله و  ناخزیگنچ ، نوچ  يدارفا  ياه  شروش  اه و  گنج  لثم 

.تسا دانتسا  لباق  یفاک و  لماع  نیا  دوجو  تابثا  يارب  هک  رگید  لاثم  اه  دص  ای  دورب و  شیپ  هب  اه  ندمت 

نیا ياملع  نارکفتم و  دید  زا  هراومه  هدـش و  حرطم  یخیرات  ياه  ثحب  تاعلاطم و  رد  رتمک  شزرارپ ، لماع  نیا  هک  تسا  ینتفگ 
.تسا هدنام  رود  هب  هتشر 

خیرات هعماج و  ورملق  رد  لطاب  قح و 

، ریرـش ای  تسا  هاوخ  شزرا  هاوخ و  تلادـع  وج ، قح  رـشب  ایآ  .تسا  رـشب  تقلخ  یگنوگچ  زا  شـسرپ  خـیرات  هعماـج و  ورملق  رد 
؟ دنزیتس رد  مه  اب  دنلطاب ، وریپ  ناش  یخرب  قح و  وریپ  ناش  یخرب  هک  اه  ناسنا  ایآ  ملاظ ؟ زیر و  نوخ  دسفم ،

: دراد دوجو  هیرظن  دنچ  اج  نیا  رد 

؛ دنز یمن  رس  وا  زا  غورد  هلیح و  يدزد ، تراغ ، لتق ، زج  هک  تسا  ملاظ  هاوخدب و  ریرش ، يدوجوم  سنج ، بسح  هب  ناسنا  فلا )
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هب تعیبط  زا  هدـمآرب  يربج  يروما  زین  رـشب  خـیرات  رد  یناسنا  ياه  شزرا  ریخ و  .تسا  ملظ  رامثتـسا و  داـسف ، ترارـش ، وا  تعیبط 
رگا دـننامب و  ناما  رد  نانآ  ّرـش  زا  ات  دـندنب  یم  یتسود  حلـص و  نامیپ  يوق ، ياه  تلود  اب  فیعـض  ياه  تلود  .دـنور  یم  راـمش 

.دریگ یم  رد  گنج  ناشدوخ  نیب  تفر  نیب  زا  كرتشم  نمشد  يزور 

ینیبدب اب  دنراد و  يا  هیرظن  نینچ  دیدج  يایند  ياه  تسیلایرتام  زا  يرتمک  رامـش  میدق و  يایند  تسیلایرتام  نافوسلیف  زا  يرایـسب 
رظن زا  یحالصا  زت  ۀئارا  دنتسین و  دقتعم  یحالصا  زت  هب  دنناد و  یمن  یندش  حالصا  ار  رـشب  نانیا  .دنرگن  یم  رـشب  تعیبط  هب  لماک 

: هک نآ  لاح  دزگن ، ار  یسک  دوش و  بوخ  ات  دنک  عضو  نوناق  برقع  يارب  یسک  هک  تسا  نیا  لثم  درادن و  انعم  نانآ 

تسا نیک  هار  زا  هن  برقع  شین 

تسا نیا  شتعیبط  ياضتقا 

یم یتسار  یتسرد و  هب  تسا و  قح  ریخ و  رب  رـشب  تشرـس  تعیبط و  هیرظن ، نیا  ربانب  .تسا  لبق  ۀیرظن  سکع  رب  رگید  ۀـیرظن  ب )
وـسور كاژ  ناژ  .دـنک  یم  دـساف  ار  ناسنا  هعماج  دوش و  یم  لـیمحت  رـشب  هب  نوریب  زا  دراد ، یجراـخ  تلع  رـشب  فارحنا  .دـیارگ 

، ملاس يدوجوم  هعماج ، زا  جراخ  یعیبط و  ِناسنا  هک  دهد  ناشن  دهاوخ  یم  وسور ، فورعم  باتک  رد  لیما  .دراد  يا  دـیقع ه  نینچ 
یگدـنز عامتجا و  هب  وسور  اذـل  .دوش  یم  لیمحت  وا  هب  هعماج  زا  اه  یکاپان  اه و  داسف  اه ، یتسرداـن  ۀـمه  تسا و  كاـپ  تسرد و 

نیب شوخ  دیدج  ندمت  هب  وسور  .ددرگرب  تعیبط  هب  نکمم  دح  ات  دیاب  رـشب  هک  تسا  نیا  وا  یحالـصا  زت  تسا و  نیبدب  یعامتجا 
.دنک یم  رود  تعیبط  زا  ار  ناسنا  دیدج  ندمت  هک  تسا  دقتعم  نوچ  تسین ؛
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یم هسوسو  رش  هب  ناطیش  ماهلا و  ریخ  رب  هتشرف ، .دنتسه  لطاب  لابند  هب  يا  هدع  قح و  وریپ  هعماج ، ۀنحص  رد  اه  ناسنا  زا  یخرب  ج )
.دنک

یم ار  ناطیـش  هار  هک  رگید  یـضعب  دنور و  یم  ایبنا  نامیا و  هار  ریخ و  قح و  هار  هب  هک  يا  هدع  دنوش : یم  هنوگ  ود  اه  ناسنا  سپ 
ریخ زا  ناسنا  نوچ  تسا ؛ لطاب  قح و  رـش و  ریخ و  زا  يا  هزیمآ  هعماج  هجیتن ، رد  .دنزرو  یم  قافن  رفک و  ایبنا  توعد  هب  دـنیامیپ و 

(1) .تسامرف مکح  عامتجا  ۀنحص  رد  درف و  دوجو  ۀنحص  رد  هشیمه  لطاب ، قح و  عازن  يریگرد و  نیا  .تسا  هدمآرب  رش  و 

هعماج هدنیآ و  خیرات  هب  ینیب  شوخ  ياعدا  اب  مهدزون  نرق  رد  يدام  یبتکم  مسیسکرام  .تسا  یخیرات  مسیلایرتام  رگید ، ۀیرظن  د )
.دور یم  رامش  هب 

هدافتـسا اب  سکرام  اما  دوبن ، يدام  لگه  .دوب  هعـسوت  دشر و  لماکت و  هب  داقتعا  نآ ، ساسا  هک  داهن  داینب  يا  هفـسلف  قطنم و  لگه 
( یخیرات مسیلایرتام   ) يدام مه  ار  خـیرات  تیوه  وا  .داـهن  اـنب  ار  کـیتکلاید  مسیلاـیرتام  دوخ  يداـم  شنیب  وا  کـیتکلاید  قطنم  زا 

: تسا ینتبم  لصا  دنچ  رب  سکرام  خیرات  ۀفسلف  .درک  یفرعم 

یمن ناسنا  يارب  هزیرغ  ترطف و  شا  یسانش  ناسنا  رد  مسیـسکرام  .تسین  دب  بوخ و  دوخ  تاذ  رد  ناسنا  هزیرغ : ترطف و  یفن  . 1
هعماج هک  دوب  هدـش  حرطم  مهدزون  نرق  یـسانش  هعماج  رد  ًالبق  نوچ  دـنک ؛ یم  یفن  ار  ینورد  تشرـس  تاذ و  هنوگره  دـسانش و 

اطع وا  هب  هعماج  عقاو  رد  تسا ، يرطف  يزیرغ و  ناسنا  يارب  میرادنپ  یم  هک  ییاه  زیچ  دراد ؛ مدقت  ناسنا  یـسانش  ناور  رب  یـسانش 
ناسنا .تسا  هداد  وا  هب  هعماج  دراد  ناسنا  هچره  ًالوصا  هدرک و 

59 ص :

ص19. خیرات ، هفسلف  - 1

خیرات ۀفسلف  www.Ghaemiyeh.comتیودهم و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 280زکرم  هحفص 64 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14108/AKS BARNAMEH/#content_note_59_1
http://www.ghaemiyeh.com


یم رد  یلکـش  ره  هب  ار  نآ  هناخراک  هاگ  نآ  .درادن  ییاضتقا  چـیه  شدوخ  دـنهد و  یم  هناخراک  لیوحت  هک  تسا  یماخ  هدام  لثم 
(1) .دهد یم  لیوحت  ار  نامه  دنیوگب  هچره  هک  تسا  یتوص  طبض  یلاخ  راون  لثم  هک  نآ  ای  دروآ و 

دننام هعماج  دنتـسین ؛ حطـس  کی  رد  همه  هعماج  ياه  داینب  اـه و  ناـمزاس  مسیـسکرام ، یـسانش  هعماـج  رظن  زا  داـصتقا : تلاـصا  . 2
.دنتسه نآ  عبات  دنوش و  یم  انب  هیاپ  نآ  رب  نآ ، ياه  تمسق  رگید  دراد و  انبریز  هیاپ و  کی  هک  تسا  ینامتخاس 

لماوع رییغت  دوش و  یم  یعامتجا  ياه  داهن  رییغت  ثعاـب  يداـصتقا  لاوحا  عاـضوا و  رییغت  تسا و  داـصتقا  هعماـج ، ياـنبریز  هیاـپ و 
.ددرگ یم  اه  ناسنا  راتفر  رییغت  ثعاب  یعامتجا 

تخانـش يارب  .تسا  دـیلوت  تیاهن  رد  دـیلوت و  طباور  هتخاس  زین  داصتقا  .داصتقا  زا  هعماج  دریگ و  یم  لکـش  هعماج  زا  ناـسنا  سپ 
رازبا صاخ  عضو  عبات  ناسنا  يدب  یبوخ و  .تخانـش  ار  نانآ  یعامتجا  دیلوت  رازبا  يداصتقا و  عضو  دیاب  خیرات ، لوط  رد  اه  ناسنا 

(2) .تسا دیلوت 

، هیلوا كارتشا  دننک : یط  ار  اهنآ  دیاب  عماوج  ۀمه  هک  دنک  یم  نایب  ار  يدحاو  ریـس  عماوج  خیرات  يارب  مسیـسکرام  ساسا ، نیا  رب 
(3) .مسینومک مسیلایسوس و  يراد و  هیامرس  يزاوژروب و  یتیعر ، بابرا  ای  مسیلادوئف  يراد ، هدرب 

رادیدپ ملظ  رامثتسا و  تیکلام ، ندش  یصوصخ  اب  دیآ و  یم  دوجو  هب  یصوصخ  تیکلام  دیلوت ، رازبا  دشر  اب  نیا ، ربانب 
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زا يوحن  هب  ود  ره  نیا  سکرام ، ریبعت  هب  .دـنک  یم  هدـش  رامثتـسا  ای  رگرامثتـسا و  ای  ار  رـشب  بارخ ، يداصتقا  يانبریز  .ددرگ  یم 
ندمآ اب  هدوب ، یکارتشا  یمومع و  تیکلام  و  ام »  » تیناسنا ساسا  نوچ  دندرگ ؛ یم  جراخ  دوخ  یناسنا  زا  دنوش و  یم  هناگیب  دوخ 
یهابت ملظ و  ترارـش و  داسف و  هب  دـنریگ و  یم  رارق  رگید  کی  لباقم  رد  هک  دوش  یم  لیدـبت  اه  « نم  » هب ام » ، » یـصوصخ تیکلام 

(1) .دنزادرپ یم 

، ملظ زیچ  همه  تیکلام ، ییادـیپ  اب  .درادـن  دوجو  یتورث  نوچ  تسا ؛ تلادـع  يردارب و  حالـص ، ریخ ، یکارتشا  ةرود  رد  زیچ  همه 
(2) .دیدرگ يرباربان  داسف و 

تیکلام دـنک و  دـشر  دـیلوت  رازبا  هرابود  هک  هاـگ  نآ  دـنیآ و  یم  دـیدپ  يربج  هنوگ  هب  تسا و  دـیلوت  رازبا  زا  لـطاب  داـسف و  رش ،
ار ناسنا  شنیب ، نیا  دـنوش ، یم  بوخ  يربج  ۀـنوگ  هب  اـه  ناـسنا  ددرگ ، یمومع  یکارتشا و  تیکلاـم ، دورب و  ناـیم  زا  یـصوصخ 

(3) .دراگنا یم  شیپ  ناسنا  رب  ار  رازبا  دناد و  یم  خیرات  ربج  هب  موکحم 

، لباقم رد  دـیامن و  یم  یفرعم  لیـصا  ار  قح  دـنک و  یم  نایب  قح  ساسارب  ار  یتسه  نایرج  مسیـسکرام ، فـالخرب  نآرق  مالـسا و 
.دهد یم  تلاصا  ناسنا  هب  تسا و  نیب  شوخ  خیرات  هب  نآرق  ور ، نیا  زا  .دـناد  یمن  لیـصا  ار  نآ  دـنک ، یمن  یفن  ار  لطاب  دـنچره 

، مالـسا .دناد  یم  تلاصا  ياراد  ار  نامیا  نوچ  دراگنا ؛ یمن  روک  يربج  ریـسم  رد  ار  وا  دـناد و  یمن  رازبا  کی  طقف  ار  ناسنا  نآرق 
هب لیم  ینعی  تسارگ ، قح  فینح و  ناسنا  نآرق ، ریبعت  هب  .دنک  یم  دای  تلادع  تناما و  تقادـص ، هب  یتاذ  شیارگ  ياراد  ار  ناسنا 

قح ریخ و  لامک ،
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دوش و فرحنم  دوخ  ریـسم  زا  هک  دراد  ناکما  اذـل  تسا و  رادروخرب  رایتخا  يدازآ و  زا  نیا ، دوجو  اب  دراد و  دوجو  وا  رد  هرطفلاـب 
(1) .دریذپ یم  تقوم  ییاه  نایرج  تروص  هب  ار  تایعقاو  نیا  نآرق  .دیوگب  غورد  دیامن و  ملظ  دنک ، یشک  قح 

ناـسنا دوش ؟ یم  ادـیپ  اـجک  زا  ملظ  .دوش  یم  حرطم  یلیفط  يرما  دومن و  ۀـلزنم  هب  یعبت و  یبسن و  يرما  شنیب ، نیا  رد  لـطاب  سپ 
(2) .ددنب یم  راک  هب  یناطیش  ییادخریغ و  ریسم  رد  درب ، راک  هب  ییادخ  ریسم  رد  هک  نآ  ياج  هب  ار  دوخ  ییادخ  یتوکلم و  ّسح 

، لیصا قح  .تسا  ناسنا  ندوب  دازآ  راتخم و  ینعی  ناسنا  يدوجو  ۀبترم  ۀمزال  هک  دوش  یم  ادیپ  ریسم  رییغت  يا  هنوگ  زا  رش  نالطب و 
هـشیمه قح  هک  تسین  روط  نیا  یلو  دراد ، دوجو  گنج  فـالتخا و  لیـصاریغ  لیـصا و  رما  نیب  هشیمه  تسا و  لیـصاریغ  لـطاب  و 

یم یـشیامن  لطاب  تسا و  قح  دهد  یم  همادا  ار  ندمت  یگدنز و  دراد و  رارمتـسا  هک  زیچ  نآ  .دـشاب  بلاغ  هشیمه  لطاب  بولغم و 
(3) .دور یم  نیب  زا  دوش و  یم  شوماخ  دعب  دنز و  یم  يا  هقرج  هک  دیامن 

ندب تایح  هک  ار  یتلاح  نامیکح  .تسا  درف  کی  لثم  هعماج  .تسا  قرف  هدش ، بلاغ  نآ  رد  رـش  هک  يا  هعماج  رامیب و  ۀعماج  نیب 
زا دشاب و  دیاب  دح  ود  نیب  ناسنا  نوخ  راشف  هنومن ، يارب  .دـنناد  یم  ناسون  جازم  يریبعت  هب  دـح و  ود  نیب  دـنام ، یم  رارقرب  نآ  رد 

.دشاب لداعت  ّدح  دیاب  دریم و  یم  رتشیب  دح  کی  زا  رتمک و  دح  کی 

، دـشاب یقاب  يا  هعماج  رگا  دریم و  یم  هعماج  نآ  دـشاب ، رتمک  دـح  کـی  زا  هعماـج  رد  تقیقح  قح و  رگا  .تسا  نینچ  زین  هعماـج 
مولعم
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رد تسا و  یقرتم  يا  هعماج  دـشاب ، لدـتعم  ّدـح  نآ  رد  رگا  الاح  .دراد  ناسون  طیرفت  طارفا و  لطاب  ّدـح  ود  ناـیم  رد  هک  دوش  یم 
هعماج دناوخ ، یم  هدـش  كاله  ار  اهنآ  نآرق  هک  ییاه  هعماج  وس ، نآ  زا  .دـشاب  یگتخیـسگ  مهزا  زرم  رد  هک  دراد  ناکما  لباقم ،

(1) .تسا هدرک  هبلغ  اهنآ  رب  لطاب  هک  دنتسه  ییاه 

دنیب یم  ناسنا  .دراد  دوجو  هشیمه  لـطاب  قح و  ناـیم  گـنج  .تسا  هعماـج  رب  لـطاب  نتـشاد  هبلغ  زا  ریغ  هعماـج  ندوب  ضیرم  سپ 
.دور یم  رانک  تبقاع  دنامب و  یقاب  هشیمه  هک  درادن  ورین  یلو  دناشوپ ، یم  ار  قح  يور  دیآ و  یم  تقوم  روط  هب  لطاب 

موکحم دیارگ ، لطاب  هب  عومجم  رد  يا  هعماج  تقو  ره  .تسا  قح  دراد ، رارمتسا  هچ  نآ  دراد ؛ تقوم  یلیفط و  یعبت ، دوجو  لطاب 
.دریم یم  دوخ  نورد  زا  تسا و  گرم  هب  موکحم  یندرم و  لطاب ، .تسا  هدش  انف  هب 

ُُهْلثِم ٌدـَبَز  ٍعاَتَم  ْوَأ  ٍهَْیلِح  َءاَِغْتبا  ِراَّنلا  ِیف  ِْهیَلَع  َنوُدـِقُوی  اّمِمَو  ًاِیباَر  ًادـَبَز  ُْلیَّسلا  َلَـمَتْحاَف  اَهِرَدَِـقب  ُهَیِدْوَأ  َْتلاَـسَف  ًءاَـم  ِءاـمَّسلا  َنِم  َلَزنَأ  ))
ُهَّللا ُبِرـْـضَی  َِکلذَـک  ِضْرَأـْلا  ِیف  ُثُـکْمَیَف  َساَّنلا  ُعَـفنَی  اَـم  اَّمَأَو  ًءاَـفُج  ُبَهْذَـیَف  ُدــَبَّزلا  اَّمَأَـف  َلِـطاَْبلاَو  ِّقَْـحلا  ُهَّللا  ُبِرـْـضَی  َِکلذـَـک 

(2) ؛)) َلاَْثمَْألا

یفک دوخ  يور  رب  لیس  سپس  تفای و  نایرج  یبالیس  کیره  ةزادنا  هب  هناخدور  هرد و  ره  زا  درک و  لزان  یبآ  نامـسآ  زا  دنوادخ 
نینچ ار  لطاب  قح و  ادخ  .دراد  نآ  دننام  یفک  زین  دنزادگ  یم  شتآ  رد  رازبا  ای  رویز  نتخاس  يارب  هک  اه  زیچ  یـضعب  .درک  لمح 

مدرم هب  هک  يزیچ  یلو  دوش ، یم  دوبان  هداتفا  رانک  هب  فک  اما  و  دنز ، یم  لَثَم 
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.دنز یم  نینچ  ار  اه  لََثَم  ادخ  .دنام  یم  نیمز  رد  دهد ، یم  دوس 

قح ییاهن  يزوریپ  لطاب و  يرهاظ  ۀبلغ 

رد دینارتسگب و  ار  ناتدید  ةرتسگ  دیوگ  یم  نآرق  .دراد  نالوج  تکرح و  یلقعت ، یلیلحت و  دید  هن  یـسح  یحطـس و  دید  زا  لطاب 
یشایع اه و  يزاب  قشع  هاش و  نیدلارصان  غارس  هب  دیابن  شیپ ، لاس  دص  خیرات  یـسررب  يارب  .دینکن  مکح  رهاظ  هب  هعماج  تخانش 

، تسین نامز  نآ  مدرم  يامن  مامت  ۀنیآ  هاش  نیدلارصان  .دوب  دهاوخن  مدرم  ۀمه  تخانش  لبمس  يو  تخانش  .تفر  وا  ياه  ملظ  اه و 
.دنتخادنا هار  هب  ار  وکابنت  تضهن  يزاریش ، يازریم  ياوتف  نایناحور و  تکرح  اب  مدرم  هکلب 

يا هعماج  نینچ  .میدرک  یم  كاله  ار  ناش  هعماـج  دـندوب ، وگ  غورد  ملاـظ و  دـساف ، ریرـش ، مدرم  ۀـمه  رگا  هک  دـیامرف  یم  نآرق 
یم دای  هب  ار  هتـشذگ  ماوقا  كاله  نآرق  ارچ  .دوش  یم  كـاله  يروف  تسین و  ریذـپ  ماود  ًالـصا  دـشاب ؛ هتـشاد  دوجو  تسا  لاـحم 
ماود هعماج  رگا  سپ  میدـنک ؟ ار  ناش  هشیر  دـندش ، دـب  ناشنامدرم  رثکا  یتقو  هک  دـندوب  یماوقا  امـش  زا  لـبق  دـیامرف  یم  دروآ و 

.دنبآ يور  ياه  فک  زین  اهنآ  هک  دندساف  یتیلقا  هکلب  دنتسین ، دساف  مدرم  رثکا  هک  تسا  لیلد  نادب  دراد ،

: دنیوگ یم  دنا ، هدرک  ادیپ  ار  لثملا  برض  مکح  هک  یثیداحا  .دور  یم  نیب  زا  دوز  تسا و  يدومن  ینالوج و  یتقوم ، لطاب ،

؛(1) ٌهلوج لطابلل  ٌهلود و  ّقحلل 

.تشاد دهاوخن  شیب  ینالوج  لطاب  اما  دراد ، یقاب  یتلود  قح 
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؛(1) ّلحمضی ّمث  هلوج  لِطابلل 

.دوش یم  دوبان  لحمضم و  هاگ  نآ  تسا و  ینالوج  ار  لطاب 

(2) .دراد همادا  نایرج و  قح  یلو 

(3) ؛)) َنِیبِعَال اَمُهَْنَیب  اَمَو  َضْرألاَو  ءاَمَّسلا  اَنْقَلَخ  اَمَو  ))

.میا دیرفاین ه  يزاب  هب  تسا ، ود  نآ  نایم  ار  هچره  نیمز و  اه و  نامسآ 

(4) ؛)) َنِیلِعاَف اَّنُک  نِإ  اَّنُدَّل  نِم  ُهاَنْذَخَّتَّال  اًوَْهل  َذِخَّتَّن  نَأ  اَنْدَرَأ  َْول  ))

.میتفرگ یم  شیوخ  دزن  ار  نآ  میریگب ، يا  هچیزاب  میتساوخ  یم  میدوب و  رگ  يزاب  رگا 

(5) ؛)) َنوُفِصَت اَّمِم  ُْلیَْولا  ُمَُکلَو  ٌقِهاَز  َوُه  اَذِإَف  ُهُغَمْدَیَف  ِلِطاَْبلا  یَلَع  ِّقَْحلِاب  ُفِذْقَن  َْلب  ))

! دینک یم  هک  فصو  نیا  زا  امش  رب  ياو  .دوش  دوبان  هراب  کی  دنکشب و  شمهرد  ات  میبوک  یم  لطاب  يور  هب  ار  قح  هکلب 

زا یضعب  بیذعت  نآ ، مزاول  تسا و  توبن  مزلتسم  هک  داعم  نامه  دراد ؛ یتیاغ  فده و  ًارهق  دوبن ، بعل  روظنم  هب  ملاع  تقلخ  یتقو 
ِّقَْحلِاب ُفِذْقَن  َْلب   )) هلمج هک  تسا  قح  يایحا  مزلتسم  ناملاظ ، بیذعت  هک  نانچ  مه  دور ، یم  رامش  هب  رگ  فارـسا  یغای و  ناملاظ 

(6) .دنک یم  هراشا  نادب  ٌقِهاَز )) َوُه  اَذِإَف  ُهُغَمْدَیَف  ِلِطاَْبلا  یَلَع 
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رـس زغم  ات  رـس  قرف  نتفاکـش  يانعم  هب  هدمآ ، نایبلا  عمجم  رد  هک  نانچ  غمد ،»  » ۀملک تسا و  نتخادنا  رود  يانعم  هب  فذق »  » ۀـملک
شزغم هک  تفاکـش  نانچ  نآ  ار  صخـش  نالف  قرف  ینالف  هک  تسا  نیا  شیانعم  هغمدـیف ،» هغمد  نالف  : » دوش یم  هتفگ  یتقو  .تسا 

(1) .تشگ ادیوه 

: دوش یم  هتفگ  هنومن ، يارب  .تسا  ندـش  كاله  يانعم  هب  سفنلا ،» قوهز  : » دوش هتفگ  دور و  راک  هب  سفن  رد  قوهز »  » ۀـملک رگا 
نیعلا تباث  يانعم  هب  قح  دنلباقتم و  موهفم  ود  نیا  تسا و  لطاب  لباقم  رد  قح »  » ۀملک .دش  كاله  زیچ  نالف  ینعی  ءیـشلا ،» َقهز  »
دوجو اب  .دنرادنپب  قح  ار  نآ  مدرم  ات  دـهد  یم  هولج  قح  لکـش  هب  ار  دوخ  یلو  درادـن ، یتباث  نیع  هک  يزیچ  ینعی  لطاب  اما  .تسا 
قیاقح زا  یکی  دوخ  هک  یبآ  دـننام  دور ، یم  نیب  زا  دـنمهف و  یم  ار  شندوب  لطاب  مدرم  دریگب ، رارق  قح  ربارب  رد  لـطاب  یتقو  نیا ،

یمن یبآ  دوش ، یم  شکیدزن  هنشت  یتقو  یلو  درادنپ ، یم  بآ  ار  نآ  هدننیب  دیامن و  یم  بآ  ار  دوخ  تسین  بآ  هک  یبارس  تسا و 
.دنیب

، لطاب ار  نآ  فالخ  قح و  ار  عقاو  اب  ربارب  تاداقتعا  تسا ؛ هدز  لطاب  قح و  يارب  يرایـسب  ياه  لاثم  دوخ  مالک  رد  ناحبـس  يادخ 
یلاعتم تاذ  نینچ  مه  هتـسناد و  لطاب  دـنود ، یم  نآ  بلط  هب  اه  ناسنا  هک  ار  ایند  قربو  قرزرپ  یگدـنز  قح و  ار  ترخآ  یگدـنز 

هب دنک و  یم  دانتسا  نادب  ود ، نیا  نایم  زا  دنوادخ  هچ  نآ  .تسا  هدناوخ  لطاب  ار  اه  ناسنا  هدنهد  بیرف  بابسا  ریاس  قح و  ار  دوخ 
: دومرف هک  نانچ  مه  لطاب ، هن  تسا ، قح  دهد ، یم  تلاصا  نآ 

(2)« َکِّبَر نِم  ُّقَْحلا  »
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: دومرف زین  و 

(1) و(2) «. ًالِطَاب اَمُهَْنَیب  اَمَو  َضْرَْألاَو  َءامَّسلا  اَنْقَلَخ  اَمَو  »

رد تادوجوم ، زا  یـضعب  صقن  ۀمزال  ار  نآ  هکلب  دـهد ، یمن  تبـسن  دوخ  هب  تسا ، لطاب  هک  تهج  نآ  زا  ار  لطاب  زگره  دـنوادخ 
نآ مزاول  زا  یلطاب  رما  ره  و  دنتـسه ، كاردا  صقن  مزاول  زا  لطاب  دـیاقع  هنومن ، يارب  .دـنک  یم  یفرعم  رت  لماک  يدوجوم  اب  سایق 

بوسنم دوخ  نذا  هب  ار  نآ  هداد ، تبـسن  دوخ  هب  ار  لطاب  اجره  دـنوادخ  .تسا  نآ  زا  رت  لماک  كاردا  اب  ساـیق  رد  صقاـن  كاردا 
قلخ نیمه  درادـنپ ، بآ  رود  زا  ار  نآ  هدـننیب  اـت  هدرک  قلخ  فافـش  راز و  هروـش  ار  ینیمز  دـنوادخ  رگا  هنوـمن ، يارب  .تسا  هدرک 

.دبای یم  لطاب  یلایخ و  یققحت  بارس ، هنوگ  نیا  .دتفا  بآ  لایخ  هب  نآ  ندید  اب  ات  تسا  هدننیب  هب  وا  نذا  ندرک 

تـسا ضحم  قح  هک  ار  ناحبـس  يادخ  دوجو  رگم  دریگ ، یم  ارف  ار  دوجو  ملاع  رد  زیچ  همه  نالطب  زا  يا  هبئاش  هراومه  نیا ، ربانب 
(3) «. ُّقَْحلا َوُه  َهَّللا  َّنَأ  : » دومرف هک  نانچ  درادن ، هار  دنوادخ  رد  نالطب  تسین ؛ هتخیمآ  ینالطب  چیه  هب  و 

: هدز لثم  نینچ  ار  تقلخ  رما  یلاعت  يادخ  هک  نانچ  تسا ، لطاب  قح و  زا  يا  هتخیمآ  دوجوم ، مظن  مغر  هب  تقلخ  ملاع 

ٍعاَتَم ْوَأ  ٍهَْیلِح  َءاَِغْتبا  ِراَّنلا  ِیف  ِْهیَلَع  َنوُِدقُوی  اّمِمَو  ًاِیباَر  ًاَدبَز  ُْلیَّسلا  َلَمَتْحاَف  اَهِرَدَِقب  ُهَیِدْوَأ  َْتلاَسَف  ًءاَم  ِءامَّسلا  َنِم  َلَزنَأ  ))

67 ص :
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(1) و(2) ((. ِضْرَْألا ِیف  ُثُکْمَیَف  َساَّنلا  ُعَفنَی  اَم  اَّمَأَو  ًءاَفُج  ُبَهْذَیَف  َُدبَّزلا  اَّمَأَف  َلِطاَْبلاَو  ِّقَْحلا  ُهَّللا  ُبِرْضَی  َِکلذَک  ُُهْلثِم  ٌَدبَز 

زا ار  نآ  دوخ ، لایخ  هب  ات  دـتفارد  نآ  اب  ددرگ و  ورردور  قح  اب  يزور  هک  نآ  ات  تسا  لطاب  هب  نداد  تلهم  رب  یلاعت  يادـخ  تنس 
.دنک یم  دوبان  ار  نآ  دوخ ، قح  تسد  هب  ادخ  یلو  دریگب ، ار  نآ  ياج  درادرب و  نایم 

فیعـض ای  دنریگ و  رارق  تیلقا  رد  راودا  ضعب  رد  نآ  نالماح  دنچره  دوش ، یمن  نک  هشیر  نیمز  رد  قح  هب  داقتعا  تقو  چیه  سپ 
زا زگره  زین  یهلا  ترـصن  .دـندرگ  دایز  نآ  دادـضا  یهاـگ  دـنچره  دوش ، یمن  دوباـن  لـصا  زا  زگره  قح  لاـمک  نینچ  مه  .دـنوش 
هک دننک  لایخ  دنوش و  سویأم  هک  نانچ  نآ  دسر ، ناشناوختسا  هب  دراک  حالطـصا ، هب  یهاگ  دنچره  دوش ، یمن  ادج  ادخ  نالوسر 

.دنا هدش  بیذکت 

ضارعا و یلبق  ۀـلمج  زا  هلمج  نیا  نوچ  دـیآ ؛ یمرب  ٌقِهاَز )) َوُه  اَذِإَـف  ُهُغَمْدَـیَف  ِلِـطاَْبلا  یَلَع  ِّقَْحلاـِب  ُفِذـْقَن  ْلـَب   )) هیآ زا  اـنعم  نیمه 
ملاع تقلخ  دنامهف  یم  هک  ًاوَهل » َذخَّتَن  نَا  اَندَرَا  َول  : » ۀلمج زا  ای  و  هدیرفاین » بعل  هب  ار  ملاع  دنوادخ  : » دـیامرف یم  هک  دراد  بارـضا 
گنچ هب  قح  نداتفا  رب  ادخ  یگشیمه  يراج و  تنس  هب  دناسر و  یم  ار  رارمتـسا  اریز  فذقن ؛» : » دومرف .تسین  یـشان  وهل  ذاختا  زا 
تلالد انعم  نیا  رب  زین  قهاز » وه  اذإف  : » هدومرف .دراد  تلالد  قح  یگـشیمه  ۀـبلغ  رب  هغمدـیَف » ُفذـقن ...   » هدومرف .دراد  تلالد  لطاب 

.دنک یم  رارف  لطاب  درب ، یمن  دـیما  قح  هبلغ  هب  یـسک  رگید  هک  یتقو  دریگ و  یم  تروص  یناهگان  لطاب  اب  قح  يریگرد  هک  دراد 
ار تقلخ  رد  ای  تنس و  هریس و  رد  ای  دیاقع  رد  لطاب  قح و  تسا ، قلطم  فیرش  ۀیآ  نوچ 

68 ص :

.17 هیآ دعر ، هروس  - 1
ص369. ج14 ، نازیملا ، - 2

خیرات ۀفسلف  www.Ghaemiyeh.comتیودهم و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 280زکرم  هحفص 73 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14108/AKS BARNAMEH/#content_note_68_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14108/AKS BARNAMEH/#content_note_68_2
http://www.ghaemiyeh.com


دوخ يارب  یمرگرس  میتساوخن  میدرکن و  قلخ  يزاب  يارب  ار  ملاع  ام  ینعی  دوش ، یم  لماش  ار  همه  هکلب  تسناد ، دوصقم  ناوت  یمن 
نیب زا  دراد  هک  دننیبب  مدرم  ناهگان  ددرگ و  كاله  هک  مینزب  نانچ  قح  اب  ار  لطاب  هک  هدوب  نیا  ام  یگشیمه  تنس  هکلب  مینک ، هیهت 
لمع هک  دشاب  یتنـس  لمع و  هچ  دنک ، یم  دوبان  ار  اهنآ  قح  ةدیقع  تجح و  هک  دشاب  يا  دیقع ه  ای  یتجح  لطاب ، نآ  هچ  دور ؛ یم 

نیب زا  ار  اه  تنـس  لامعا و  نآ  لاصیتسا ، باذع  تشذـگ و  نینچ  زین  هتـشذگ  ملاظ  ياُرق  رب  درب -  یم  نیب  زا  ار  اهنآ  قح  تنـس  و 
(1) .دشاب يرگید  زیچ  لطاب  هچ  و  درب - 

کی قح  اما  دشاب ، هتـشاد  تقوم  يرهاظ و  هبلغ  تسا  نکمم  لطاب  .دنک  یم  نایب  ار  لطاب  یناوتان  يزیچان و  قح و  تردـق  هیآ  نیا 
، زغم هاگ  ياج  ینعی  غامد »  » ندرک و باترپ  ینعی  فذـق »  » هک نآ  هب  هاگن  اب  .دـنک  یم  دوبان  ار  نآ  دـیآ و  یم  نوریب  نیمک  زا  هراب 

درخ حالطـصا  هب  ار  شزغم  ات  مینک  یم  باترپ  لطاب  هب  تدش  هب  ار  نآ  میزاس و  یم  قح  زا  يا  هلولگ  هک  دز  نینچ  یلاثم  ناوت  یم 
.تفای دهاوخ  قهاز  ینتفر و  نیبزا  يزیچ  ار  لطاب  ور ، نیا  زا  .دنک 

رشب دوخ  ۀلیسو  هب  ار  یمهم  نینچ  دنوادخ  .دیگنج  دهاوخ  نک  ناینب  هدنبوک و  لطاب  اب  سپـس  اما  دناشوپ ، یم  ار  قح  یتدم  لطاب ،
.دنکفا یم  رود  هب  دنک و  یم  ریمخ  درخ و  ار  لطاب  ینافوط ، نوچ  مه  قح  ناهگان  .دهد  یم  ماجنا 

ماجنارـس اریز  دـنکن ؛ سویأم  ار  اهنآ  لطاب  يریگارف  لطاب و  دومن  نیا  دـیامرف  یم  هنانیب  شوخ  رایـسب  لطاب  قح و  گـنج  رد  نآرق 
.تسا هدوب  زوریپ  هشیمه  قح  تسا و  زوریپ  قح 
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(1) ؛)) ِضْرَألا ِیف  مُهَّنَِفلْخَتْسََیل  ِتاَِحلاَّصلا  اُولِمَعَو  ْمُکنِم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهَّللا  َدَعَو  ))

نیشناج نیمزرـس  نیا  رد  ار  نانآ  ًامتح  هک  تسا  هداد  هدعو  دنا ، هدرک  هتـسیاش  ياهراک  هدروآ و  نامیا  هک  امـش  زا  یناسک  هب  ادخ 
.دهد رارق  دوخ ] ]

هک دنک  یم  نایب  نانچ  نآ  لطاب  رب  ار  قح  يزوریپ  ةدعو  نآرق  یلو  دنا ، هدیگنج  رگید  کی  اب  هراومه  خیرات  لوط  رد  لطاب  قح و 
یم شرافس  ندروخن  هصغ  تماقتسا و  نامیا و  هب  اذل  .دناد  یم  خیرات  ییاهن  تشونرـس  ار  نیا  دنامن و  یقاب  لطاب  زا  يا  هناشن  چیه 

هتـشادن میب  ناـنآ  یناوارف  دوـخ و  دارفا  یمک  زا  تسامـش ، زا  يرترب  هک  دـیامرف  یم  يروآداـی  (2) و  «، اُونَزْحَت َالَو  اُونِهَت  َالَو  : » دـنک
نامیا و هب  طقف  دیـسرتن ، ناشناوارف  روز  هحلـسا و  زا  دـنا ، هتـشابنا  ار  ایند  ياـه  تورث  ناـنآ  هک  دیـسرتن  ناـشناوارف  لاـم  زا  دیـشاب ،

(3) .تسامش نآ  زا  يزوریپ  دیدش ، نینچ  رگا  هک  دییامنب  یعقاو  ناسنا  یعقاو و  نمؤم  دیشاب ، زهجم  تقیقح 

یبالقنا ییورین  قح  زا  ینعی   (4) «، ِلِطاَْبلا یَلَع  ِّقَْحلِاب  ُفِذْقَن  َْلب  ، » دروآ یم  رد  تکرح  هب  ار  یتسرپ  قح  نامیا و  زا  یجوف  دنوادخ 
يورین اب  ینعی  قحلاب »  » .دنز یم  نمـشد  بلق  هب  يا  هلولگ  دننام  ار  دوخ  یبالقنا ، يورین  نیا  .دنکفا  یم  لطاب  رب  ار  نآ  دزاس و  یم 
ناهگان سپ  .دوش  یـشالتم  شزغم  ات  دـنز  یم  لـطاب  زغم  هب  مکحم  ار  هلولگ  نیا  دزاـس و  یم  قح  زا  يا  هلولگ  قح ، لـها  اـب  قح ،

دهاوخ لطاب 

70 ص :
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(55 هیآ رون ، هروس  « ) .نیمز

.139 هیآ نارمع ، لآ  هروس  - 2
.46 ص45 -  لطاب ، قح و  - 3
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دعب لـطاب  هک  نآ  هـن   (1) «، ٌقِـهاَز َوُـه  اَذِإَـف  دـیامرف « : یم  نآرق  .دنـسرت  یم  وا  زا  هک  یلکیه  رگم  تسین ، يزیچ  هـک  یلطاـب  داـتفا ؛
(2) .تسا ینتفر  لصا  رد  هک  تسا  یقهاز  زیچ  دوخ  هکلب  دنک ، یم  ادیپ  قوهز » »

یم هک  یـشتآ  دنتـشون ، یم  ار  نآ  هک  یبآ  دـنراد ؛ هراـشا  یگدـنز  ماـمت  رد  دـنوادخ  روضح  هب  میهاربا  ةروـس  ياـه  هیآ  زا  یخرب 
.دننار یم  بآ  رب  هک  یتشک  دنازوس و 

: دنیب یم  هنوگ  نیا  ار  دنوادخ  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح 

(3) ؛» ِنیِفْشَی َوُهَف  ُتْضِرَم  اَذِإَو  ِنیِقْسَیَو *  ِینُمِعُْطی  َوُه  يِذَّلاَو  »

.دشخب یم  نامرد  ارم  وا  موش  رامیب  نوچ  و  دنادرگ ، یم  مباریس  دهد و  یم  كاروخ  نم  هب  وا  هک  سک  نآ  و 

.تسین رگید  يزیچ  یسک و  يارب  ییاج  رگید  هدرک و  رپ  ار  یتسه  ۀمه  ادخ 

اه هولج  رد  ام  اما  .دـیامنب  ار  شا  هولج  دوخ و  دـهاوخ  یم  وا  .میا  هدـناشوپ  اه  باجح  رد  ار  دوخ  میا و  هتخود  مشچ  اه  تب  هب  اـم 
عبنم اهنت  وا  دنرادن و  ییآراک  اه ، عبنم  دوجو  یب  بآ ، ياه  ریـش  میا ، هتـشگ  دودحم  اهنآ  رد  میا و  هتخاس  تب  ار  اهنآ  میا و  دنام ه 

: تسا زیچ  همه  راشرس 

(4) ؛» ُُهِنئاَزَخ اَنَدنِع  َّالِإ  ٍءیَش  نِّم  نِإَو  » 

.تسام دزن  نآ  ياه  هنیجنگ  هک  نآ  رگم  تسین  زیچ  چیه  و 

روطت اه و  عونت  اب  ار  اه  هدـیدپ  تسخن  اـم  .مییآ  نوریب  اـهنآ  ةدودـحم  زا  اـت  دـهد  یم  ناـشن  ار  اـه  باـجح  اـه و  تب  میرک  نآرق 
ناشیاه

71 ص :

.18 هیآ ءایبنا ، هروس  - 1
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.79 هیآ ءارعش ، هروس  - 3
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یتسه تقلخ و  يابفلا  هب  مییامن و  یم  صخشم  ار  رت  کبس  رصانع  اهنآ و  ۀطبار  سپـس  مینک و  یم  هیزجت  ار  اهنآ  راچان  مینیب ، یم 
.میبای یم  تسد 

داوـم نبرک و  نژوردـیه و  ۀـطبار  هب  دـبای و  یم  تسد  فیلدـنم  لودـج  رد  هدـمآ  درگ  یلـصا  رـصانع  هب  شـشوک  نـیا  اـب  ناـسنا 
اهنآ دیدج  ياه  بیکرت  رصانع و  نیا  لماکت  مه و  اب  ویتکاویدار 

.ددرگ یم  هاگآ 

فـشک ار  اه  يدنم  نوناق  دنیب و  یم  ار  مکاح  ماظن  ار و  توکلم »  » دـیآ و یم  رتالاب  یهاگ  دـنیب و  یم  ار  اه  هدـیدپ  و  کلم »  » هاگ
(1) .دنیب یم  رتشیب  دیآ و  یم  ولج  درذگ و  یم  اه  دودحم ه  زا  دراذگ و  یم  رتارف  یماگ  هاگ  .دنک  یم 

یم هاگ  هیکت  دنتـسه و  ریقف  دـنرادن و  يزیچ  دوخ  زا  مادـک  چـیه  توکلم ، اه و  هطبار  هن  کـلم و  هدـیدپ و  هن  هک  تسا  حـضاو  رپ 
(2) .دنهاوخ

.تسه مه  راکنا  هکلب  کش ، هن  مینیب  یم  ام  هک  یلاح  رد  دشاب ؟ یکش  دناوت  یم  رگم  ادخ  رد  دسرپ ، یم  میهاربا  ةروس  رد 

، هلئـسم .تسین  یکـش  أدـبم  رد  سپ  .دومن  لیلحت  ار  تقلخ  اـت  تسناد  دـیاب  ییاـج  زا  ار  ناـهج  زاـغآ  يداـمریغ ، هچ  يداـم و  هچ 
؟ دشاب هتشاد  دیاب  یتایصوصخ  هچ  أدبم  نیا  .تسا  نآ  حیضوت  فیصوت و 

بیکرت و ییاـفکدوخ ، یـشوجدوخ و  ضرف  رب  هداـم  .دـشاب  بکرم  دـناوت  یمن  أدـبم  هدـمآ ، صـالخا  هروـس  رد  هـک  روـط  ناـمه 
.دنتسه رتولج  ءازجا  هکلب  دیآ ، یمن  دیدپ  تسخن  بکرم  دراد و  یگتسباو 
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یتوکلم دنتـسه و  اه  هدیدپ  یمامت  هک  یکلم  .میـسر  یم  کلام  کلم و  هب  توکلم ، کلم و  زا  دوش و  یم  حرطم  ادـخ  ور ، نیا  زا 
یم ندب  لخاد  هک  همقل  ره   (1) .دنتسه هارمه  نوکس  تکرح و  ره  اب  ناراب ، هرطق  ره  اب  هک  ییاه  هتـشرف  دناخرچ و  یم  ار  اهنیا  هک 

.دنهارمه يا  هطـساو  اب  توکلم ، اه و  نوناق  زا  هتـشذگ  .دبای  یم  يدـیدج  تیعـضو  دوش ، یم  هیزجت  ددرگ و  یم  کیکفت  دوش و 
دـننک و یم  میظنت  ار  اهنآ  اه  هتـشرف  دوش ، یم  میـسقت  دریگ و  یم  لکـش  دوش و  یم  هتفاکـش  نیمز  لد  رد  هناد  کـی  هک  یماـگنه 

ياج رد  هتخادنا و  خرچ  هب  ار  همه  دنوادخ  نانآ ، زا  رتالاب  دنراد و  تسد  رد  ار  توکلم  یتیلع و  ماظن  دـنناخرچ و  یم  ار  هاگتـسد 
.تسا هتشامگ  شیوخ  ياه  هاگ 

(2) ((. ْیَش ٍء ِّلُک  ُتوُکَلَم  ِهِدَِیب  نَم  ُْلق  ))

(3) ((. ِِهتَفیِخ ْنِم  ُهَِکئَالَْملاَو  ِهِدْمَِحب  ُدْعَّرلا  ُحِّبَُسیَو  ))

یتاذ تیلع  .تسا  هدرک  رارقرب  وا  دوخ  ار  دنویپ  تیلع و  نیا  هکلب  تسین ، یتسه  ماظن  یگتـسباو و  تیلع و  هب  هتـسب  دـنوادخ  تسد 
.دیآ یم  نوریب  زیچره  زا  دوش و  یم  عورش  دنراذگب ، رارق  هک  مه  رگید  هار  ره  زا  ور ، نیا  زا  .تسا  یلعج  تسین ،

هتخانـشن هک  دـید  میهاوخ  ییاه  تیلع  ار  اهنآ  میا و  دـشن ه  سونأم  نآ  اب  هک  تفای  میهاوخ  یعیبط  يروما  ار  تازجعم  هاگن ، نیا  اب 
.میا هتفرگ  سنا  میا و  دش ه  انشآ  نآ  اب  هک  تسا  يا  زجعم ه  تعیبط ، میا و 

اه و یگتسویپ  اه ، تیلع  .تفای  ار  وا  ات  درک  روبع  دیاب  یتسه  مامت  زا  دش ، فقوتم  دیابن  توکلم ، یتسه و  ماظن  رد  هک  روط  نامه 

73 ص :

.دراد ییاه  فرح  اهنآ  تاقبط  اه و  هتشرف  زا  هیداجس ، هفیحص  مود  ياعد  - 1
(83 هیآ سی ، هروس  « ) .دیوش یم  هدنادرگزاب  وا  يوس  هب  تسوا و  تسد  هب  يزیچره  تیمکاح  تیکلام و  - » 2

(13 هیآ دعر ، هروس  « ) .دنیوگ یم  حیبست  وا  میب  زا  ناگتشرف  وا و  دمح  هب  دعر  و  - » 3
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هک دیدرگ  سویأم  دیابن  زین  يا  هلیـسو  هنوگره  نودب  دش و  رورغم  دیابن  اه  هلیـسو  مامت  اب  ور ، نیا  زا  .دـندنب  یمن  ار  وا  تسد  ماظن 
(1) .تسا هتسویپ  مه  هب  ار  یگتسویپ  تیلع و  هتخاس و  هلیسو  اه ، هلیسو  زا  وا 

خیرات رد  اه  تما  تفرودمآ 

ناهج رب  مکاح  ماظن  اب  ار  نآ  هکلب  تسا ، تسردان  دیلوت  رازبا  اب  خیرات  تکرح  یخیرات و  ياه  هرود  تفرودـمآ  لیلحت  یـسررب و 
.دسر یم  ارف  يدوبان  يریگرد و  راچان  دش ، رادومن  یماظن  رد  ...و  ملظ  زواجت ، نایغط ، هک  یماگنه  .درک  لیلحت  دیاب  ناسنا  و 

نودب ینوگرگد  هنوگره  دنا ؛ هدرک  زاغآ  ناسنا  ندرک  نوگرگد  اب  ار  شیوخ  بالقنا  هراومه  خیرات  نالوسر  یمالسا ، شنیب  ربانب 
.تسا هدوب  نازیرگ  نآ  زا  هک  تسا  هتخیمآ  ییاه  داسف  نامه  هب  ناسنا  ینوگرگد 

ياه هشیدنا  هک  نآ  يارب  ؛(2)  لوقعلا نئافد  مهل  اوریثیل   » داتسرف ار  شناربمایپ  دنوادخ  دیامرف ، یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  هک  نانچ 
.دوش عورش  بالقنا  هروث و  »(3) و  دزیگنارب اهنآ  رد  ار  نوفدم 

یتیلک تسین ؛ ءزج  دید  نیا  رد  ناسنا  .دنا  هدـش  ناهنپ  نوفدـم و  ناسنا  رد  خـیرات  نایرج  رد  هک  دـننادرگ  ربز  ریز و  ییاه  هشیدـنا 
لـصا انبریز و  دـیلوت  ناسنا ، هب  شنیب  نیا  اـب  .دـنور  یم  رامـش  هب  وا  زا  یئزج  اـیفارغج ، تیبرت و  تثارو ، هعماـج ، خـیرات ، هک  تسا 

دیاب يدازآ ، نیا  دوجو  اب  دوش و  یم  دازآ  بیکرت  تیلک و  نیا  رد  ناسنا  .عطاق  مکاح  هن  تسا ، رثؤم  يا  هتشر  دوب ؛ دهاوخن  مکاح 
دنک و تکرح 

74 ص :

.صیخلت یکدنا  اب  ، 45 ص40 -  طارص ، - 1
.1 هبطخ هغالبلا ، جهن  - 2

ص40. ج4 ، مارآ ، دمحا  همجرت : هایحلا ، - 3
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نیا  (1) .تسین هتفریذپ  متفای ، شرورپ  لحم  نالف  رد  ای  هدوب  یـسک  هچ  مردپ  هک  نیا  رذـع  تسا ؛ ریذـپان  هیجوت  شندرکن  تکرح 
نامأ یف  سلفملا   » هک دشابن  رادروخرب  بیکرت  نیا  زا  اه و  فده  رب  لقع  مود  تراظن  زا  ناسنا  هک  تسا  هتفریذپ  یماگنه  اه  رذـع 

لد رد  خیم  نوچ  شیوخ و  نیمزرـس  زا  دنک و  ترجه  دـناوت  یم  مک  تسد  تسا و  دازآ  شجنـس ، ورین و  نیا  دوجو  اب  ناسنا  هللا .»
.دنک ورف  رتشیب  ار  وا  دبوکب و  یگنس  وا  رس  رب  یسکره  ات  دنیشنن  كاخ 

نیا اب  دـنک و  یهارمه  ار  وا  شیاه  شنیب  ات  ددرگ  یم  زاب  اه  همـشچرس  نیا  هب  ناسنا  دزیخ و  یمرب  ناهنپ  ياه  همـشچ  نیا  زا  هروث 
.تسا هلصاف  دشاب ، دیاب  هچ  نآ  دورب و  دیاب  هک  اج  نآ  زا  تسه و  هچ  نآ  هداتسیا و  هک  اج  نآ  نایم  هک  دمهفب  شنیب 

ناسنا رد  ساسحا  نیا  كرد و  نیا  هک  هاگ  نآ  ات  .تسین  اه  شنیب  نیمه  زج  يزیچ  خـیرات  تکرح  لـماع  ناـسنا و  كرحم  يورین 
.دنک یمن  داجیا  یتکرح  یتاقبط  داضت  كرد  یتح  یتاقبط و  داضت  دشوجن ،

اه و تردق  ای  اه و  تموکح  اه و  مکاح  دننام  دسانشب و  ار  دوخ  شقن  ردق و  هاگ ، ياج  ناسنا  ات  درک  ضوع  ار  اه  شنیب  نیا  دیاب 
، اه شقن  اه و  شزرا  ندـش  نوگرگد  اب  طباور  دوش و  یم  عورـش  شزرا  كرد  اب  بـالقنا  شنیب ، نیا  رباـنب  .دوشن  اـه  راد  هیاـمرس 

ياه ریجنز  زا  شیوخ و  ياه  هاگ  ياـج  زا  اـه  مدآ  لاـقتنا  هکلب  تسین ، اـشگراک  اـه  هیامرـس  لاـقتنا  رگید  .دـندرگ  یم  نوگرگد 
(2) .دشاب اشگ  هار  دناوت  یم  شیوخ 

75 ص :

ود دنتـسین و  رذع  اه  هار  نیا  زا  مادک  چـیه  لافغا ، دـنگوس و  هار  هن  تردـق و  هار  هن  هک  دوش  یم  هداد  ناشن  تافاص ، هروس  رد  - 1
ْمُهَّنِإَف : » هدنریذپ يرگید  هدوب و  لماع  یکی  دنا ؛ دوب ه  کیرش  مرج  رد  هک  دنکیرش  باذع  رد  دنلوئسم و  هدش  اوغا  رگاوغا و  هتسد 

32 و33) ياه هیآ  تافاص ، هروس  « ) َنوُکِرَتْشُم ِباَذَْعلا  ِیف  ٍِذئَمْوی 
.صیخلت یکدنا  اب  ، 73 ص70 -  طارص ، - 2
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رد ناسنا  هکلب  دبای ، یمن  حیـضوت  طابترا  نیا  اب  ناسنا  يدنم  خیرات  دوش و  یمن  هیجوت  رازبا  اب  طابترا  رد  ناسنا  تشذگ ، هک  نانچ 
رد اه  تما  لخاد  رد  تالاعفنا  لعف و  تفرودمآ و  تسا و  دنم  خیرات  شدوخ  تعیبط و  رب  مکاح  ياه  تنـس  ماظن و  لک  اب  طابترا 

.دوش یم  حرط  یتعسو  نینچ 

لک زا  یئزج  ار  ناسنا  درک و  وج  تسج و  ناوتب  دیلوت  رازبا  ةرابرد  یمشچ  گنت  اب  ار  لئاسم  یمامت  هک  درادن  دوجو  يا  دودحم ه 
، بیکرت هجیتن  رد  ءازجا  زا  کیره  .تسا  رثؤم  وا  رد  همه  نیا  هک  تسا  یتیلک  ناسنا  هکلب  داد ؛ ناشن  نآ  رد  ناوتب  خـیرات  هعماـج و 

.دروآ یم  تسد  هب  ار  مکاح  شقن  دسر و  یم  تلاصا  هب  ناسنا  بیکرت ، نیا  ربانب  .دنهد و  یم  تسد  زا  ار  دوخ  تلاصا 

لکـش یتسه  یمامت  رب  مکاح  تباث و  تنـس  یمتح و  ماظن  اب  دازآ  ناسنا  هطبار  ساسارب  یناسنا  هعماج  يدـنب  میـسقت  شنیب ، نیا  اب 
.دریگ یم 

رد هاگ  هک  تسا  تامیـسقت  ماـمت  مسقم  مدرم و  یماـمت  ساـن ،»  » .تسا صخـشم  ًـالماک  هرقب  دـمح و  ةروس  رد  يدـنب  میـسقت  نیا 
تیصخش یب  ای  و  رفاک )  ) شوپ مشچ  شکرس و  ای  و  اوقتاب )  ) تسا طارـص  رد  نآ و  اب  گنهآ  مه  ناهج و  رب  مکاح  ماظن  اب  طابترا 

(. ّلاض قفانم و   ) تسا بذبذم  و 

گرم هب  دراد و  یم  هگن  ای  درب و  یم  شیپ  ار  یعامتجا  ماظن  دراذگ و  یم  رثا  مه  هعماج  يدـیلوت  طباور  رب  ماظن  لک  اب  طابترا  نیا 
.دناشک یم   (1)( ندرک ضوع  ندروآ و  لدب   ) لادبتسا يدوبان و  و 

(2) .دور یم  نیب  زا  دروآ و  یمن  ماود  هک  تسا  يرامثتسا  ۀعماج  راچان  دشابن ، ماظن  اب  گنهآ  مه  اوقت و  شنیب  اب  هک  يا  هعماج 

76 ص :

(38 هیآ دمحم ، هروس  «. ) ْمُکَریَغ اًمْوَق  ْلِْدبَتْسی  اْوَّلَوَتَت  نِإَو  - )) 1
ص81-78. یسررب ، - 2
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(1) «. ِنوُعیِطَأَو َهّللا  اوُقَّتاَـف  : » تسا هروس  یماـمت  دـنب  عیجرت  هک  دـناوخ  یم  یتوعد  ناـمه  ار  اـه  تلم  يدوباـن  دـلوت و  ارعـش  ةروـس 
.دنک یم  كوپ  نورد  زا  ار  هعماج  دوش و  یم  يدوبان  ببس  تعاطا  اوقت و  نیمه  زا  یشکرس 

ماظن اب  طابترا  رد  ار  یناسنا  ۀـعماج  ناسنا و  یتسیـسکرام  یعامتجا  يدـنب  هقبط  نیا  یخیرات و  ياه  يدـنب  هرود  نآ  هک  اـج  نآ  زا 
(2) .دهد عماج  یحیضوت  ار  اه  هعماج  گرم  دلوت و  لوحت و  تکرح و  دناوت  یمن  دنک ، یمن  یسررب  یتسه  رب  مکاح 

77 ص :

.108 هیآ ءارعش ، هروس  - 1
ص82. یسررب ، - 2
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78 ص :
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خیرات يازجا  راو  ماظن  بیترت  موس : لصف 

تیودهم و دنویپ  ندش  رت  نشور  هب  اهنآ  یسررب  هک  دنبای  یم  یگتـسجرب  يا  هژیو  ناکرا  رـصانع و  خیرات ، ۀفـسلف  ینید  لیلحت  رد 
یتحار هب  ار  رشب  خیرات  تالوحت  هب  نید  عماج  یلک و  هاگن  ناوت  یم  رصانع  نیا  تشادرظن  رد  اب  .درک  دهاوخ  کمک  خیرات  ۀفسلف 

هرهب نآ  زا  خـیرات  ۀفـسلف  رد  حرطم  یخیرات  ياه  هرازگ  يراذـگ  شزرا  لیلحت و  رد  دامتعا  لباق  ینازیم  ناونع  هب  درک و  طابنتـسا 
.تفرگ

ار نیـسپ  ناربمایپ  ندمآ  نیـشیپ ، ناربمایپ  .دـنا  هدوب  يدـحاو  ۀتـشر  ناربمایپ  نآرق ، حیرـص  ربانب  .دوش  یم  زاغآ  ایبنا  اب  رـشب  خـیرات 
هب نداد  تراشب  نیا  رب  ناربمایپ  ۀمه  زا  دنوادخ  نآرق ، حیرص  ربانب  .دنا  دوب ه  ناینیـشیپ  قدصم  دیؤم و  ناینیـسپ  دنا و  هداد  تراشب 

: تسا هتفرگ  نامیپ  رگید  کی  دییأت  مه و 

َلاَق ُهَّنُرُصنََتلَو  ِِهب  َُّننِمُْؤَتل  ْمُکَعَم  اَِمل  ٌقِّدَصُم  ٌلوُسَر  ْمُکَءاَج  َُّمث  ٍهَمْکِحَو  ٍباَتِک  نِم  مُُکْتیَتآ  اََمل  َنیِِّیبَّنلا  َقاَثیِم  ُهّللا  َذَخَأ  ْذِإَو  ))

79 ص :
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(1) ؛)) َنیِدِهاَّشلا َنِم  مُکَعَم  اَنَأَو  اوُدَهْشاَف  َلاَق  اَنْرَْرقَأ  اُولاَق  يِرْصِإ  ْمُِکلذ  یَلَع  ُْمتْذَخَأَو  ُْمتْرَْرقَأَء 

يا داتسرف ه  سپـس  مداد و  تمکح  باتک و  امـش  هب  هک  هاگ  نآ  هک  تفرگ  نامیپ  ناربمایپ  ۀمه  زا  دنوادخ  هک  ار  یماگنه  نک  دای 
دیدرک فارتعا  رارقا و  ایآ  تفگ : دنوادخ  .دییامن  يرای  ار  وا  دیروآ و  نامیا  وا  هب  دنک ، یم  قیدصت  تسامش  اب  ار  هچ  نآ  هک  دمآ 

.مناه اوگ  زا  زین  نم  دیشاب ، هاوگ  همه  سپ  تفگ : دنوادخ  .میدرک  رارقا  دنتفگ : همه  دیتفرگ ؟ شود  هب  ار  راب  نیا  و 

رد ادخ  نید  هتبلا  .دـنیزگ  یم  نآ  رب  ار  مالـسا »  » مان دـنک و  یم  یفرعم  هتـسویپ  ینایرج  متاخ ، ات  مدآ  زا  ار  ادـخ  نید  میرک ، نآرق 
ياسانـش نیرتهب  هک  تسا  یتیهام  يراد  نید  تقیقح  هکلب  هدوبن ، فورعم  مان  نیا  اب  هدـش و  یمن  هدـناوخ  مان  نیا  اب  اه  هرود  ۀـمه 

: دیامرف یم  ور  نیا  زا  .تسا  مالسا  ظفل  نآ 

(2) ؛)) ُمَالْسِإلا ِهّللا  َدنِع  َنیِّدلا  َّنِإ  ))

.تسا مالسا  ادخ  دزن  رد  نید 

(3) ؛)) ًاِملْسُم ًافِینَح  َناَک  نِکلَو  ًاِّیناَرْصَن  َالَو  ًاّیِدوُهَی  ُمیِهاَْربِإ  َناَک  اَم  ))

(4) .دوب ملسم  وج و  قح  هکلب  ینارصن ، هن  يدوهی و  هن  میهاربا 

یخیرات ياه  تکرح  ۀمه  دنیآرب  ندوب  یلماکت 

: دنا هدمآ  نیمز  هب  اه ، ناسنا  ندمآ  زا  لبق  ایبنا  هکارچ  دریگ ؛ یم  لکش  یهلا  يایبنا  اب  رشب  خیرات  دنیآرف 

80 ص :

.81 هیآ نارمع ، لآ  هروس  - 1

.19 هیآ نارمع ، لآ  هروس  - 2

.67 هیآ نارمع ، لآ  هروس  - 3
.40  - ص39 توبن ، یحو و  - 4
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: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

؛(1) قلخلا دعب  قلخلا و  عم  قلخلا و  لبق  هَّجحلا 

.تسا هتشاد  دوجو  قلخ  زا  دعب  قلخ و  اب  قلخ و  زا  شیپ  ادخ  تجح 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  هک  نانچ  مه 

؛(2) هّجُح نِم  ولختال  ضرألا  ّنأ 

.دنام یمن  یلاخ  تجح  زا  نیمز 

لوط رد  ایبنا  طابترا  توعد و  یگتسویپ  موادت و  ةرابرد  لاعتم  دنوادخ  .دبای  یم  ماجرف  ادخ  تجح  اب  زاغآ و  ادخ  تجح  اب  خیرات 
: دیامرف یم  خیرات 

(3) ؛» اَْرتَت اَنَلُسُر  اَْنلَسْرَأ  َُّمث  »

.میداتسرف يرگید  زا  دعب  یکی  ار  دوخ  نالوسر  سپس  ام 

: دنک یم  هراشا  تقیقح  نیمه  هب  ناربمایپ  ایبنا و  تثعب  فده  نایب  رد  هغالبلا  جهن 

نئافد مهل  اوریثی  غیلبتلاب و  مهیلع  اوّجتحی  هتمعن و  ّیسنم  مهورّکذی  هترطف و  قاثیم  مهودأتسیل  هئایبنأ ، مهیلإ  رتاو  هلـسر و  مهیف  ثعبف 
؛(4) لوقعلا

مدرم زا  هک  نیا  ات  تشاد  لیـسگ  ناشیا  يوس  هب  ار  شیوخ  ياـیبنا  دـینادرگ و  ثوعبم  اـهنآ  يوس  هب  ار  شیوخ  نـالوسر  دـنوادخ 
بلط تساوخرد و  ار  اهنآ  يرطف  نامیپ  يادا 

81 ص :

ص251. ج1 ، یفاکلاا ، - 1
.مهن تیاور  ص252 ، ج1 ، یفاکلا ، - 2

.44 هیآ نونمؤم ، هروس  - 3
(. ...ءایبنالا رایتخا  ، ) ص43 هغالبلا ، جهن  - 4
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رد ار  اه  لقع  هتفهن  ياه  هنیجنگ  دننک و  مامت  مدرم  رب  ار  تجح  تاغیلبت  اب  .دـنوش  روآدای  ار  وا  هدـش  شومارف  ياه  تمعن  دـنک و 
.دنزاس راکشآ  ناشتامیلعت  وترپ 

: دیامرف یم  ایبنا  طابترا  موادت و  ةرابرد  ناحبس  دنوادخ 

(1) ؛)) َلْوَْقلا ُمَُهل  اَْنلَّصَو  ْدََقلَو  ))

.میدناسر مدرم  هب  ایبنا  ۀلیسو  هب  یپرد ، یپ  ار  اه  مایپ  میدرک و  لصتم  ناربمایپ  يارب  ار  نامراتفگ  ام 

: دیامرف یم  زین  یهاگ  .دنا  هدناسر  مدرم  هب  دنا و  هدرک  تفایرد  دنوادخ  زا  لصتم  ار  ییاه  نخس  هلسلس  ایبنا  سپ 

(2) ؛)) اَْرتَت اَنَلُسُر  اَْنلَسْرَأ  َُّمث  ))

.میداتسرف یلاوتم  رتاوتم و  ار  دوخ  نالوسر 

هقلح ار  ایبنا  ۀلـسلس  دنوادخ  دوش و  یم  هدیمان  رتاوتم  دنک ، روهظ  يا  زات ه  رثا  اهنآ  عامتجا  زا  هک  دـنویپ  مه  خنـس و  مه  زیچ  دـنچ 
: دیامرف یم  نارفاک  نارگ و  متس  ةرابرد  اما  .دناد  یم  رتاوتم  ياه 

(3) ؛)) ٍقَّزَمُم َّلُک  ْمُهاَْنقَّزَمَو  َثیِداَحَأ  ْمُهاَْنلَعَجَف  ))

.تسین اهنآ  زا  يرثا  چیه  هک  میدرک  قرفتم  نانچ  ار  نانآ  ام 

مه وس و  مه  ناس ، مه  تنـس  اب  ار  ناسنا  ناربمایپ  كرتشم  ةریـس  اب  ییانـشآ  نیا ، رباـنب  .دـنرثؤم  رـضاح و  عمج و  هراومه  اـیبنا  اـما 
(4) .دنک یم  هاگآ  دنوادخ  گنهآ 

82 ص :

.51 هیآ صصق ، هروس  - 1
.44 هیآ نونمؤم ، هروس  - 2

.19 هیآ أبس ، هروس  - 3
ص28. ج6 ، نآرق ، رد  ناربمایپ  هریس  - 4
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هتخیـسگ و مه  زا  لـطاب  لـها  یلو  دنلـصتم ، هتـسویپ و  مه  هب  ناراد  نید  همه  یهلا و  ياـیلوا  ناربماـیپ و  نارادـم و  قح  نیا ، رباـنب 
.دیآ یم  تسد  هب  یناوارف  تایاور  تایآ و  زا  بلطم  نیا  دنا ، هتسسگ 

: دسیون یم  هرقب  هروس  هیآ 213  لیذ  رد  ییابطابط  همالع 

ار ینیناوق  یمامت  هک  اج  نآ  ات  هتـشاد ، لامک  هب  ور  لازیال  ادخ  نید  هک  نیا  موس  دیدرگ ... : نشور  هتکن  دـنچ  هفیرـش  ۀـیآ  زا  سپ 
دوش و یم  متخ  نید  هک  تسا  ماگنه  نیا  رد  .دـشاب  هدـش  نمـضتم  دـشاب ، هتـشاد  ربرد  یگدـنز  رد  ار  رـشب  جایتحا  تاهج  همه  هک 

تاهج یمامت  هدنریگربرد  بعوتسم و  دیاب  دشاب ، نایدا  متاخ  نایدا  زا  ینید  یتقو  سکع ، هب  دیآ و  یمن  ادخ  هیحان  زا  ینید  رگید 
زین (1) و  َنیِِّیبَّنلا » َمَتاَخَو  ِهَّللا  َلوُسَّر  نَِکلَو  ْمُِکلاَجِّر  نِّم  ٍدَحَأ  َابَأ  ٌدَّمَُحم  َناَک  ام  : » دیامرف یم  هراب  نیا  رد  یلاعت  يادخ  دـشاب و  رـشب 
ْنِم َالَو  ِهیَدَـی  ِْنَیب  نِم  ُلِطاَْبلا  ِهِیتْأَـی  َـال  ٌزیِزَع * ٌباَـتَِکل  ُهَّنِإَو  : » هدومرف زین  (2) و  ٍءْیَـش » ِّلُکِّل  اًناَْیِبت  َباَتِْکلا  َْکیَلَع  اَْنلََّزنَو  : » دـیامرف یم 

(4) .تسا قباس  تعیرش  زا  رت  لماک  قحال ، تعیرش  ره  هک  نیا  مراهچ   (3) «. ِهِْفلَخ

: تسا هدمآ  هیداجس  هفیحص  مراهچ  ياعد  رد 

و يدهلا ، هّمئأ  نِم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ٍدّمحم  یلإ  مدآ  ندل  نم  ًالیلد  هلهأل  تمَقأ  ًالوسر و  هیف  تلسرأ  ٍنامز  ٍرهد و  ّلک  یف 
؛(5) ٍناوضر هرِفغمب و  کنم  مهرکذاف  مالسلا ، مهعیمج  یلع  یقُّتلا ، لهأ  هداق 

83 ص :

، بازحا هروس  « ) .تسایبنا متاخ  ادخ و  هداتسرف  نکیل  و  تسین ، امش  نادرم  زا  کی  چیه  ردپ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  - » 1
(40 هیآ

(89 هیآ لحن ، هروس  « ) .تسا زیچره  رگ  نایب  هک  میدرک  لزان  وت  رب  ار  باتک  ام  - » 2
نآ خسان  رگید  یباتک  ًادعب  هن  دریذپ و  یم  للخ  لبق  ینامسآ  بتک  هیحان  زا  هن  هک  ریذپان ، تسکـش  تسا  یباتک  نآرق  انامه  و  - » 3

41 و 42) ياه هیآ  تلصف ، هروس  « ) .دوش یم 
.195 ص194 - ج2 ، نازیملا ، ریسفت  - 4

ص42. هیداجس ، هفیحص  - 5
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هللا یلـص  دمحم  ات  مدآ  نامز  زا  یتشامگ  ییامن  هار  لیلد و  نآ  لها  يارب  يداتـسرف و  يربمغیپ  نآ  رد  هک  ینامز  راگزور و  ره  رد 
ار نانآ  داب ، مالس  دورد و  اهنآ  ۀمه  رب  هک  يراکزیهرپ  اوقت و  لها  نارادولج  يراگتسر و  تیاده و  نایاوشیپ  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و 

(. هد صیصخت   ) امرف دای  يدونشوخ  شزرمآ و  هب  دوخ  زا 

: تسا هتسیاش  تایاور  نیا  زا  هتکن  ود  هب  هجوت 

؛ تسا هدش  هداتسرف  لوسر  اه  نامز  یمامت  رد  هتسویپ  . 1

.تسا هدوب  نآ  تایضتقم  هب  بسانتم  نامز و  نآ  لها  نامز و  نامه  ةژیو  ییامن ، هار  لیلد و  . 2

رورم هب  يرـشب  ۀعماج  دراد و  لامک  هب  ور  جـیردت  هب  یناسنا  عون  هک  تسا  دـقتعم  نایدا ، یجیردـت  لماکت  ةرابرد  ییابطابط  همالع 
لماکت نیمه  زین  میرک  نآرق  تسا و  يرورـض  زین  ینامـسآ  عیارـش  رد  لماکت  نیا  روهظ  ناشیا ، رواب  ربانب  .دوش  یم  رت  لماک  نامز 

: دیامرف یم  میرک  نآرق  هنومن ، يارب  .دنک  یم  دییأت  ار  لقع  هار  زا  هدمآ  تسد  هب  یجیردت 

(1) ؛)) ِهیَلَع ًانِمیَهُم  ِباَتَْکلا َو  َنِم  ِهیَدی  َنَیب  اَمِّل  ًاقِّدَصُم  ِّقَْحلِاب  َباَتِْکلا  َکَیلِإ  اَْنلَزنأ  َو  ))

قیدـصت دراد ، دوخ  ربارب  رد  هک  ار  لیجنا ) تاروت و  دـننام   ) یباتک هک  یلاـح  رد  قح  هب  وت  يوس  هب  ار  نآرق )  ) باـتک میداتـسرف  و 
.نآ هب  تبسن  دراد  يرترب  طلست و  دنک و  یم 

، ور نیا  زا  .دناد  یمن  يدبا  ناهج  نیا  رد  ار  یناسنا  ۀعماج  یگدنز  میرک ، نآرق  حیرصت  یملع و  تایرظن  ربانب  ییابطابط  همالع 

84 ص :

.48 هیآ هدئام ، هروس  - 1
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دهاوخ فقوتم  يا  هلحرم  رد  لمع  داقتعا و  تاهج  زا  یناسنا  فیاظو  تایلک  ریزگان ، دوب و  دـهاوخن  یهانتمان  ناسنا  یعون  لماکت 
هب یلمع  تاررقم  ۀعـسوت  داقتعا و  لامک  تهج  زا  هک  يزور  دیـسر ؛ دـهاوخ  ناـیاپ  هب  يزور  زین  تعیرـش  توبن و  هک  ناـنچ  دـش ،

.دسر ماجنارس 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  نید  هک  نیا  نتخاس  نشور  يارب  میرک  نآرق  هک  تسا  دقتعم  نازیملا ، ریـسفت  ةدنـسیون  ور ، نیمه  زا 
ار مالـسا  نید  ایبنا و  متاخ  ار  مرکا  ربمغیپ  یندشان و  خسن  ینامـسآ  باتک  ار  دوخ  تسا ، ینامـسآ  نید  نیرت  لماک  نیرخآ و  ملس 

: دیامرف یم  هک  نانچ  دنک ، یم  یفرعم  فیاظو  ۀمه  رب  لمتشم 

(1) ؛)) ِهِْفلَخ ْنِم  َالَو  ِْهیَدَی  ِْنَیب  نِم  ُلِطاَْبلا  ِهِیتْأَی  َال  ٌزیِزَع * ٌباَتَِکل  ُهَّنِإَو  ))

.دریذپ یمن  شیپ  سپ و  زا  ار  یلطاب  چیه  هک  هدننک  عنم  دوخ  میرح  زا  یمارگ و  تسا  یباتک  نآرق  ًاقیقحت  و 

(2) ؛» َنیِِّیبَّنلا َمَتاَخَو  ِهَّللا  َلوُسَّر  نَِکلَو  ْمُِکلاَجِّر  نِّم  ٍدَحَأ  َابَأ  ٌدَّمَُحم  َناَک  اَّم  »

.تسا ناربمغیپ  هدننک  متخ  ادخ و  ربمغیپ  هکلب  تسین  اه  امش  زا  یسک  رسپ  دمحم 

(3) ؛» ٍءیَش ِّلُکِّل  اًناَْیِبت  َباَتِْکلا  َکیَلَع  اَْنلََّزنَو  »

(4) .تسا زیچره  هدننک  نشور  هک  یلاح  رد  ار  باتک  وت  يوس  هب  میدرک  لزان  و 

یم نازیملا  رد  يرگید  تایآ  لیذ  رد  يرـشب  عماوج  لـماکت  لوحت و  اـب  هارمه  عیارـش  یجیردـت  لـماکت  ةراـبرد  ییاـبطابط  همـالع 
: دسیون

85 ص :

41 و 42. ياه هیآ  تلصف ، هروس  - 1
.40 هیآ بازحا ، هروس  - 2

.89 هیآ لحن ، هروس  - 3
.138 ص137 - مالسا ، رد  هعیش  - 4
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(1) ؛» ِْهیَلَع اًنِْمیَهُمَو  ِباَتِْکلا  َنِم  ِْهیَدَی  َْنَیب  اَمِّل  اًقِّدَصُم  ِّقَْحلِاب  َباَتِْکلا  َْکَیلِإ  اَْنلَزنَأَو  »

.تساهنآ ناب  هاگن  ظفاح و  دنک و  یم  قیدصت  ار  نیشیپ  بتک  هک  یلاح  رد  میدرک ، لزان  وت  رب  قح  هب  ار  نآرق )  ) باتک نیا  و 

نآ تبقارم  ظفح و  رد  طلست  هنمیه  هکلب  دنیوگ ، یمن  هنمیه  ار  یطلست  ره  هتبلا  .تسا  رگید  زیچ  رب  طلست  هنمیه »  » هدام زا  نمیهم » »
یم نمیهم »  » ینامـسآ ياه  باتک  رگید  رب  ار  نآ  نآرق ، فیـصوت  ماـقم  رد  هیآ  نیا  .تسا  نآ  رد  فرـصت  عاونا  رد  طلـست  ءیش و 

ینامـسآ بتک  زا  نآرق  .تسا » زیچره  رگ  نایب  ءیـش ؛ ِّلک  نایبت   » نآرق هک  هدومرف  نآرق  رگید  ياج  رد  یلاعت  يادـخ  نوچ  دـناد ؛
ماکحا نآ  تروص ، نیا  ریغ  رد  اریز  تسا ؛ هدرک  خسن  ار  یندش  خسن  عورف  هتفرگ و  ار  ریذـپانرییغت  راد و  هشیر  ییانبریز ، ياهزیچ 

طارـص رد  وا  راک  کمک  رـشب و  لاح  اب  بسانتم  هک  دـندمآ  یم  رد  یلکـش  هب  دـندش و  یم  نوگرگد  دوخ  هبدوخ  نامز  رذـگ  رد 
: دیامرف یم  نآرق  فصو  رد  یلاعت  يادخ  نیاربانب ، .دشاب  لماکت  یقرت و 

(2) ؛)) ُمَْوقَأ یِه  ِیتَِّلل  يِدْهی  َنآْرُْقلا  اَذَه  َّنِإ  ))

.تسا فده  هار و  نیرتراوتسا  هک  دنک  یم  تیاده  یفده  هار و  هب  ار  رشب  نآرق  نیا 

(3) ؛)) اَِهْلثِم ْوَأ  اَْهنِّم  ٍریَِخب  ِتَْأن  اَهِسُنن  ْوَأ  ٍهیآ  ْنِم  ْخَسنَن  اَم  ))

.میروآ یم  ار  نآ  زا  رتهب  ای  نآ و  لثم  هک  نآ  رگم  مینک ، یمن  خسن  ار  یتیآ  چیه  ام 
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ار اهنآ  دناد و  یم  ادخ  هداتـسرف  ار  اهنآ  ماکحا  فراعم و  لیجنا و  تاروت و  نآرق ، هک  نآ  ینعی  ِْهیَدَی )) َْنَیب  اَِمل  ًاقِّدَـصُم  ، )) نیاربانب
فذـح و اهنآ  زا  يزیچ  دـنوش ؛ یم  لیمکت  خـسن و  زورما  اهنآ  نیا ، دوجو  اب  دـنک و  یم  دای  هتـشذگ  ياه  ناسنا  لاـح  اـب  بساـنم 
هک نانچ  درک ، لالح  ار  تاروت  تامرحم  زا  یـضعب  دوب و  تاروت  قدـصم  زین  مالـسلا  هیلع  حیـسم  .دوش  یم  هدوزفا  اـهنآ  رب  يزیچ 

: دیامرف یم  لقن  وا  زا  میرک  نآرق 

(1) ؛)) ْمُْکیَلَع َمِّرُح  يِذَّلا  َضَْعب  مَُکل  َّلِحُِألَو  ِهاَرْوَّتلا  َنِم  َّيَدَی  َْنَیب  اَمِّل  اًقِّدَصُمَو  ))

یضعب منک  لالح  امش  يارب  ات  ما  دش ه  هداتسرف  مراد ، قیدصت  ار  دوجوم  تاروت  هک  یلاح  رد  ملیئارـسا ، ینب  يوس  هب  هداتـسرف  نم 
(2) .دوب مارح  امش  رب  هک  ار  ییاه  زیچ  زا 

یگتسیاش اه و  دادعتـسا  هب   (3) مُکاَتآ )) آَم  ِیف  ْمُکَُوْلبیِّل  نَِکلَو  ًهَدِـحاَو  ًهَّمُأ  ْمُکَلَعََجل  ُهّللا  ءاَش  َْولَو   )) ۀـیآ لـیذ  رد  ییاـبطابط  همـالع 
یجیردـت و هنوگ  هب  ناربمایپ  تامیلعت  وترپ  رد  اـه  یگتـسیاش  نیا  .تسا  هداـهن  رـشب  دوجو  رد  دـنوادخ  هک  دـنک  یم  هراـشا  ییاـه 

ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ  نارود  هب  هک  نآ  ات  دنبای ؛ یم  هر  رتالاب  هلحرم  هب  يا  هلحرم  زا  دنور و  یم  شیپ  هب  یناکلپ 
.یناوج یناوجون و  هب  یکدوک  زا  لیصحت  لحارم  دننامه  دنسر ؛ یم 

ربارب همه  دادعتـسا  هک  يروط  هب  دنک ، یم  دای  هدحاو  یتما  يارب  يرابتعا  ار  هیآ  زا  دارم  هیآ ، ریـسفت  حیـضوت و  رد  ییابطابط  همالع 
هب طرش  دوخ  ياج  هب  ار  طرش  تلع  ًهَدِحاَو » ًهَّمُأ  ْمُکَلَعََجل  ُهّللا  ءاَش  َْولَو   » ۀلمج سپ  .دننک  لوبق  دنناوتب  ار  تعیرـش  کی  همه  ات  دوش 

درب یم  راک 
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نَِکلَو  )) ۀلمج نامه  هک  ار  طرش  يازج  دریگ و  ياج  رتهب  هدنونش  نهذ  رد  بلطم  انعم و  ات 

شیامزآ لیلد  هب  نوگانوگ ، ياه  تما  يارب  فلتخم  عیارـش  دوجو  هجیتن ، رد  .دـمهفب  دـناوتب  رتهب  تسا ، مُکاَـتآ )) آَـم  ِیف  ْمُکَُوْلبیِّل 
، ایاطع نیا  زا  روظنم  ًاعطق  دریگ و  یم  ربرد  ار  اه  تما  ۀمه  هک  دراد  هراشا  ییاه  اطع  هب  مکیتآ »  » ۀلمج ریزگان  .تسا  هدوب  ناگدـنب 

تـسوپ نیگنر  ياه  موق  يارب  نامز  کی  رد  تسیاب  یم  هاگ  نآ  اریز  تسین ؛ اـه  تما  ندـب  تسوپ  ياـه  گـنر  ناـبز و  نکـسم و 
دنچ ای  ود و  نامز ، کی  رد  دـنوادخ  درادـن و  هنیـشیپ  يزیچ  نینچ  هک  یلاح  رد  دـش ، یم  عیرـشت  توافتم  ياه  تعیرـش  تواـفتم ،

.تسا هدرکن  عیرشت  تعیرش 

یهلا و فیلاکت  تما و  یگدامآ  دادعتسا و  جرادم  رد  اه  ناسنا  ياقترا  نامز و  رذگ  بسح  هب  اه  دادعتـسا  فالتخا  زا  روظنم  سپ 
.تسین تایح  فلتخم  فقاوم  رد  اه  ناسنا  یهلا  ناحتما  زج  يزیچ  هدرک ، عیرشت  وا  هک  یماکحا 

يارب ییاه  هلیـسو  تسا ؛ یقـش  دیعـس و  ياه  ناسنا  دادعتـسا  ندروآرد  تیلعف  هب  يارب  ییاه  هلیـسو  یهلا  فیلاـکت  رگید ، ناـیب  هب 
نیمه هب  نوگانوگ  ياه  ترابع  اب  زین  میرک  نآرق  هک  نانچ  مه  تسا ، ناطیش  بزح  زا  وا  ناگدنب  نامحر و  بزح  ندرک  صخشم 

.دراد تراشا  انعم 

: تسا هدومرف  اه  ناسنا  نیب  رد  ناحتما  تنس  نایرج  ةرابرد  دنوادخ 

اُونَمآ َنیِذَّلا  ُهّللا  َصِّحَُمِیلَو  َنیِِملاَّظلا *  ُّبُِحی  ُهّللاَو َال  َءاَدَهُش  ْمُْکنِم  َذِخَّتَیَو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهّللا  َمَْلعَِیلَو  ِساَّنلا  َْنَیب  اَُهلِواَُدن  ُماَّیَْألا  َْکِلتَو  ))
(1) ؛)) َنیِِرباَّصلا َمَْلعَیَو  ْمُْکنِم  اوُدَهاَج  َنیِذَّلا  ُهّللا  ِمَْلعَی  اََّملَو  َهَّنَْجلا  اُولُخْدَت  نَأ  ُْمْتبِسَح  ْمَأ  َنیِِرفاَْکلا *  َقَحْمَیَو 

88 ص :

.143-140 ياه هیآ  نارمع ، لآ  هروس  - 1

خیرات ۀفسلف  www.Ghaemiyeh.comتیودهم و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 280زکرم  هحفص 93 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14108/AKS BARNAMEH/#content_note_88_1
http://www.ghaemiyeh.com


ادـخ دریگب و  یناه  اوگ  امـش  زا  دراد و  مولعم  ار  یعقاو ]  ] نانمؤم ادـخ  ات  مینادرگ  یم  تسد  هب  تسد  مدرم  نیب  رد  ار  ماـیا  نیا  اـم 
هب هک  دیتشادنپ  ایآ  .دـناشک  یتسین  هب  ار  نارفاک  دـنادرگ و  صلاخ  بان و  ار  نانمؤم  دـنوادخ  ات  دراد و  یمن  تسود  ار  ناراک  متس 

.تسا هتشادن  مولعم  دندومن ، تماقتسا  دندرک و  داهج  هک  ار  امش  زا  یناسک  ادخ  زونه  هک  یلاح  رد  دییآرد ، تشهب 

.دراد دوجو  هراب  نیا  رد  زین  يرگید  تایآ 

: تسا نیمز  هب  مدآ  نداتسرف  ورف  ماگنه  ةرابرد  مود  ریبعت 

ِهَماَیِْقلا َمْوَی  ُهُرُـشَْحنَو  ًاکنَـض  ًهَشیِعَم  َُهل  َّنِإَف  يِرْکِذ  نَع  َضَرْعَأ  ْنَمَو  یَقْـشَی * َالَو  ُّلِضَی  َالَف  َياَدُه  َعَبَّتا  ِنَمَف  ًيدُه  یِّنِم  مُکَّنَِیتْأَی  اَّمِإَف  ))
(1) ؛))  یَمْعَأ

هن دنک  يوریپ  ارم  تیاده  سکره  هک  دینادب  دمآ ، دهاوخ  هتبلا  هک  دمآ  ینید  ناتتیاده  يارب  امـش و  يوس  هب  نم  ۀیحان  زا  رگا  سپ 
رد ار  وا  ام  تشاد و  دـهاوخ  راب  تبکن  گنت و  یتشیعم  دـنادرگب  يور  نم  دای  زا  سکره  ددرگ و  یم  راـتفرگ  هن  دوش  یم  هار  مگ 

.مینک یم  روشحم  روک  تمایق  زور 

: تسا سیلبا  اب  دنوادخ  يوگو  تفگ  موس ، ریبعت 

ْمُهَّنیِوْغُألَو ِضْرَألا  ِیف  ْمَُهل  َّنَنیَزُأل  ِینَتیَوْغَأ  آَِمب  ِّبَر  َلاَق  ٍنُونْسَّم * ٍإَمَح  ْنِّم  ٍلاَْصلَـص  نِّم  اًرََـشب  ٌِقلاَخ  یِّنِإ  ِهَِکئَالَْمِلل  َکُّبَر  َلاَق  ْذِإَو  ))
َنِم َکَعَبَّتا  ِنَم  َّالِإ  ٌناَْطلُـس  ْمِهیَلَع  ََکل  َسَیل  يِداَبِع  َّنِإ  ٌمیِقَتْـسُم *  َّیَلَع  ٌطاَرِـص  اَذَـه  َلاَق  َنیِـصَلْخُْملا * ُمُْهنِم  َكَداَبِع  ـَّالِإ  َنیِعَمْجَأ *

(2) ؛)) َنیِعَمْجَأ ْمُهُدِعْوََمل  َمَّنَهَج  َّنِإَو  َنیِواَْغلا * 
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رطاخ هب  اراگدرورپ  تفگ  سیلبا   (1) ...هک درک  مهاوخ  قلخ  يرشب  نم  تفگ  ناگتـشرف  هب  تراگدرورپ  هک  ار  نامز  نآ  رآ  دای  هب 
یگمه هدومن و  هدـنبیرف  رـشب  يارب  ار  ینیمز  یگدـنز  نیمز  رد  نم  یتخاـس ، نم  تشونرـس  ار  یهار  مگ  يدرک و  اوغا  ارم  هک  نیا 

نم هک  مه  یمیقتسم  طارـص  دومرف : یلاعت  يادخ   (2) .دنـشاب صلاخ  یگدنب  رد  هک  ار  تناگدـنب  نآ  الا  درک ، مهاوخ  اوغا  ار  نانآ 
دنهاوخ یم  ار  یهار  مگ  تیاوغ و  ناشدوخ  هک  ییاهنآ  رگم  یباین  تسد  نم  ناگدنب  رب  وت  هک   (3) تسا نیمه  مدرک  متح  دوخ  رب 

(5) .تسا نانآ  همه  هاگداعیم  منهج  ًاققحم  (4) و  دننک یم  يوریپ  وت  زا  و 

اه و تعیرش  .تسا  نوگانوگ  فلتخم ، ياه  نامز  رد  اهدادعتسا  فالتخا  بسح  رب  اه و  ناسنا  عون  هب  یهلا  ياه  شـشخب  ایاطع و 
و هعرـش »  » یلاعت يادـخ  اریز  تسا ؛ فلتخم  نآ  عونت  رـشب و  ياه  دادعتـسا  فالتخا  تلع  هب  زین  یهلا  يارجـالا  بجاو  ياـه  تنس 

ٍّلُِکل : )) دیامزآ یم  ار  تما  دوخ  ياه  تمعن  اب  ور ، نیا  زا  هدرک و  قلعم  دوخ  هدارا  هب  ار  یتما  ره  یگدنز ) شور  تنس و  « ) جاهنم »
((. مُکاَتآ آَمِیف  ْمُکَُوْلبیِّل  نَِکلَو  ًهَدِحاَو  ًهَّمُأ  ْمُکَلَعََجل  ُهّللا  ءاَش  َْولَو  اًجاَْهنِمَو  ًهَعْرِش  ْمُکنِم  اَْنلَعَج 

نیعم یگدنز  شور  تنس و  یترابع  هب  ای  جاهنم و  هعرش و  ینیوکت ، هن  یعیرـشت  لعج  هب  اه  ناسنا  امـش  زا  یتما  ره  يارب  نیا ، ربانب 
تساوخ یم  رگا  و  « ؛)) ...ًهَدِحاَو ًهَّمُأ  ْمُکَلَعََجل  ُهّللا  ءاَش  َْولَو   )) (6) .میدرک
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هکلب درکن  نینچ  نکیل  درک و  یم  عیرشت  امش  نیرخآ  نیلوا و  يارب  تعیرش  کی  (1) و  دروآ یم  باسح  هب  تما  کی  ار  امش  همه 
« .دیامزایب هتشاد  ینازرا  فلتخم  ياه  تمعن  نیا  زا  هچ  نآ  رد  ار  امش  ات  درک  عیرشت  یتعیرش  امش  زا  یتما  ره  يارب 

ياه سالک  نادرگاش  تامولعم  هیاپ  فـالتخا  هک  ناـنچ  مه  دـبلط ، یم  ار  نوگاـنوگ  ياـه  ناـحتما  نوگاـنوگ  ياـه  تمعن  يرآ ،
.دنـشاب فلتخم  زین  عیارـش  دیاب  ریزگان  سپ  تسا ، ناحتما  عیارـش ، زا  یلـصا  ضرغ  نوچ  دـبلط و  یم  ار  ناحتما  فالتخا  هسردـم ،

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  دمحم  تما  مالسلا و  مهیلع  یسیع  تما  یسوم ، تما  میهاربا ، تما  حون ، تما  زا : دنترابع  فلتخم  ياه  تما 
: دراد تلالد  انعم  نیا  رب  تسا ، تما  نیا  رب  يرازگ  تنم  ماقم  رد  هک  ریز  هیآ  هک  نانچ  مه  ملس ،

(2) ؛)) یَسیِعَو یَسُومَو  َمیِهاَْربِإ  ِِهب  اَنیَّصَو  اَمَو  َکَیلِإ  اَنیَحْوَأ  يِذَّلاَو  اًحُون  ِِهب  یَّصَو  اَم  ِنیِّدلا  َنِّم  مَُکل  َعَرَش  ))

میهاربا هب  هک  ار  هچ  نآ  میدرک و  یحو  وت  هب  هک  ار  هچ  نآ  دوب و  هدرک  هیصوت  حون  هب  هک  درک  عیرـشت  ار  نامه  نید  زا  امـش  يارب 
(3) .میدومن هیصوت  یسیع  یسوم و  و 

میلعت ربانب  هک  تسا  دـقتعم  ور ، نیا  زا  .دـناد  یم  یمومع  تیادـه  نوناق  هیاپ  رب  ار  یلماکت  تکرح  نتفرگ  لکـش  ییابطابط  همـالع 
یم هر  ییادخ  يربهر  یهلا و  تیاده  هب  دوخ  لامک  هار  رد  اه  هدیرفآ  همه  دـنارورپ و  یم  دـنیرفآ و  یم  دـنوادخ  اهنت  میرک  نآرق 

: دیامرف یم  هک  نانچ  دنیامیپ ،

(4) ؛)) يَدَه َُّمث  ُهَْقلَخ  ٍءیَش  َّلُک  یَطْعَأ  يِذَّلا  ))

91 ص :

.48 هیآ هدئام ، هروس  - 1
.13 هیآ يروش ، هروس  - 2

.579 ص576 -  ج5 ، نازیملا ، ریسفت  - 3
.50 هیآ هط ، هروس  - 4
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.شنیرفآ یگدنز و  فده  يوس  هب  هدرک  ییامن  هار  نآ  زا  سپ  هداد و  ار  شا  ژیو ه  شنیرفآ  يزیچره  هب  هک  ییادخ 

(1) ؛)) يَدَهَف َرَّدَق  يِذَّلاَو  يَّوَسَف * َقَلَخ  يِذَّلا  ))

.دومن تیاده  درک و  ریدقت  هک  نآ  داد و  ناماس  دیرفآ و  هک  نامه 

(2) ؛)) اَهیِّلَُوم َوُه  ٌهَهْجِو  ٍّلُِکلَو  ))

.دریگ یم  شیپ  رد  ار  نآ  هک  دراد  یتیاغ  فده و  مادکره 

(3) ؛)) َنوُمَْلعی ْمُهَرَثْکَأ َال  َّنَِکلَو  ِّقَْحلِاب  َّالِإ  اَمُهاَنْقَلَخ  اَم  َنِیبِعَال * اَمُهَنَیب  اَمَو  َضْرألاَو  ِتاَواَمَّسلا  اَنْقَلَخ  اَمَو  ))

رگم ار  اهنآ  میدیرفاین  دنتسین ،) فده  یب   ) میدیرفاین مینک ، يزاب  هک  نیا  يارب  تساهنآ  نایم  رد  ار  هچ  نآ  نیمز و  اه و  نامسآ  ام 
(4) .دنناد یمن  مدرم  رتشیب  یلو  تسا ) نایم  رد  یضرغ  فده و   ) قح شنیرفآ  اب 

لامک يوس  هب  دوخ  هیامرـس  اب  عون  ره  هک  نانچ  دنک  یم  تموکح  شنیرفآ  عاونا  همه  رب  ینیوکت  تیادـه  هک  تسا  دـقتعم  همالع 
هک نآ  دوجو  اب  .دوش  یم  تیاده  دوخ  یعقاو  لامک  يوس  هب  ینیوکت  تیاده  اب  زین  ناسنا  دبای ، یم  تیاده  و  دراپـس ، یم  هر  دوخ 

(5) .دراد توافت  نارگید  اب  درخ »  » رد تسا ، کیرش  اه  یگژیو  زا  يرایسب  رد  یناویح  یتابن و  رگید  عاونا  اب  ناسنا 

شا يدوجو  نامزاس  هک  نیا  هب  رظن  یلو  دنیب ، یم  دوخ  قلطم  يدازآ  رد  ار  دوخ  لامک  تداعس و  یلوا  عبط  بسح  هب  ناسنا 

92 ص :

ياه 2 و 3. هیآ  یلعا ، هروس  - 1
.148 هیآ هرقب ، هروس  - 2

ياه 38 و 39. هیآ  ناخد ، هروس  - 3
ص131-130. مالسا ، رد  هعیش  - 4

ص131. مالسا ، رد  هعیش  - 5
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عامتجا و تروص  رد  نینچ  مه  .دروآرب  ار  اـهنآ  ییاـهنت  هب  دـناوت  یمن  زگره  هک  دراد  رامـش  یب  ياـه  يدـنمزاین  تسا ، یعاـمتجا 
یم تسد  زا  ار  دوخ  يدازآ  زا  يرادـقم  ریزگان  دـنراد ، یتسود  يدازآ  یهاوخدوخ و  هزیرغ  زین  نانآ  هک  دوخ  ناعون  مه  اب  نواعت 

ینواعت عامتجا  ینعی  دهد ، يا  هرهب  نارگید  هب  دوخ  جنر  زا  نارگید ، جـنر  زا  نتفرگ  هرهب  لداعم  دربب و  نارگید  زا  يدوس  ات  دـهد 
(1) .دریذپ یم  يراچان  يور  زا  ار 

.تسا هدرک  شالت  نآ  ندروآرب  رد  هشیمه  هدوب و  ناه  اوخ  هتـسویپ  زورما  ات  شیادـیپ  زور  زا  ار  یناگمه  یلمع و  نوناـق  نیا  رـشب 
(2) .تفرگ یمن  رارق  رشب  یگشیمه  تساوخ  دوبن ، رشب  تشونرس  رد  تشادن و  ناکما  يزیچ  نینچ  رگا  هک  تسا  یهیدب 

: دیامرف یم  هراشا  يرشب  عامتجا  نیا  تقیقح  هب  لاعتم  يادخ 

(3) ؛))  اّیِرْخُس اًضَْعب  مُهُضَْعب  َذِخَّتِیل  ٍتاَجَرَد  ٍضَْعب  َقْوَف  ْمُهَضَْعب  اَنْعَفَرَو  اْینُّدلا  ِهایَْحلا  ِیف  ْمُهَتَشیِعَّم  ْمُهَْنَیب  اَنْمَسَق  ُنَْحن  ))

ات میداد  يرترب  ار  ناشیا  زا  یخرب  و  تسا ) نآ  زا  یشخب  لفکتم  درف  ره   ) میدومن تمسق  ناشنایم  رد  ار  مدرم  یگدنز  تشیعم و  ام 
.دراد ریخست  تحت  ار  یضعب  ناشیا  زا  یضعب 

: دیامرف یم  ناسنا  یبلطراصحنا  یهاوخدوخ و  يانعم  رد  و 

(4) ؛)) اًعُونَم ُریَْخلا  ُهَّسَم  اَذِإَو  اًعوُزَج * ُّرَّشلا  ُهَّسَم  اَذِإ  اًعُولَه * َِقلُخ  َناَسنإلا  َّنِإ  ))

93 ص :

ص132. مالسا ، رد  هعیش  - 1

ص132. مالسا ، رد  هعیش  - 2
.32 هیآ فرخز ، هروس  - 3

ياه 21-18. هیآ  جراعم ، هروس  - 4
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یم عنم  ار  نارگید  دسرب ، وا  هب  يریخ  هک  یتقو  عزج و  دیـسر  يراوگان  رـش و  يو  هب  هک  یتقو  هدش  هدیرفآ  صیرح )  ) عوله ناسنا 
(1) .دنک

افص حلـص و  شیاسآ و  اب  هراومه  یناسنا  ناهج  هک  دنراد  تسود  عبط ، بسح  هب  نانآ  نیرترکف  یب  نیرت و  هداس  یتح  ناسنا  دارفا 
هدنراد و تسود  دننام  دنمئاق ، فرط  ود  اب  هک  دنا  یطابترا  یفاضا و  یفاصوا  یفسلف  رظن  زا  اهتشا  تبغر و  لیم و  نتساوخ و  .دشاب 
هک تسا  يور  نآ  زا  همه  نیا  .دوب  اـنعم  یب  زین  نآ  نتـشاد  تسود  تشادـن ، ناـکما  ینتـشاد  تسود  رگا  هک  هدـش  هتـشاد  تسود 

(2) .دوب انعم  یب  زین  صقن  تشادن ، ناکما  لامک  رگا  دنوش  یم  هدیمهف  مه  اب  صقن  لامک و 

هب ترورـض  مکح  هب  ار  ناـسنا  عون  تسا ، يراـج  شنیرفآ  عاونا  همه  رد  هک  یمومع  تیادـه  نوناـق  بجوـم  هب  ییاـبطابط  همـالع 
رگا هک  تسا  یهیدب  .دنک  یم  ییامن  هار  یعون  تداعس  تیناسنا و  لامک  يوس  هب  ار  وا  هک  دناد  یم  زهجم  توبن ) یحو و   ) ییورین

، دش یم  لطاب  وغل و  زیهجت  لصا  دـشاب ، هتـشادن  عوقو  ناکما و  تسا ، یعامتجا  شا  یگدـنز  هک  ناسنا  يارب  تداعـس  لامک و  نیا 
(3) .درادن دوجو  شنیرفآ  رد  وغل  هک  یتروص  رد 

مامت هب   ) تداعس هب  نورقم  یعامتجا  یگدنز  يوزرآ  رد  هتـسویپ  هدیزگ ، انکـس  نیمز  طیـسب  رد  هک  يزور  زا  رـشب  رگید ، ینایب  هب 
وزرآ و نینچ  زگره  تشادـن ، یجراـخ  ققحت  هتـساوخ  نیا  رگا  تسا و  هتـشادرب  مدـق  يزور  نینچ  ندیـسر  دـیما  هب  هدوـب و  اـنعم )

تشادن و انعم  یگنسرگ  اذغ ، یب  هک  نانچ  تسب ، یمن  شقن  شداهن  رد  يدیما 

94 ص :

ص133. مالسا ، رد  هعیش  - 1

ص133. مالسا ، رد  هعیش  - 2

ص221. مالسا ، رد  هعیش  - 3
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(1) .تشادن روصت  یسنج  لیامت  یلسانت ، هاگتسد  دوجو  یب  تفرگ و  یمن  ققحت  یگنشت  بآ ، یب 

دهاوخ افص  حلـص و  یتسیز  مه  اب  دش و  دهاوخ  داد  لدع و  زا  رپ  هدنیآ ، رد  يرـشب  هعماج  ربج )  ) ترورـض مکح  هب  يور ، نیا  زا 
.دش دنهاوخ  قرغ  لامک  تلیضف و  رد  یناسنا  دارفا  درتسگ و 

، تایاور ناـسل  هب  يرـشب و  ناـهج  یجنم  يا  هعماـج  نینچ  ربهر  درک و  دـهاوخ  رارقرب  ار  یعـضو  نینچ  دوخ  ناـسنا ، رارقتـسا  هتبلا 
.دوب دهاوخ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم 

هعماج بیکرت  یگنوگچ 

هچ هب  يرشب  هعماج  بیکرت  هک  تسا  نیا  تسا  حرطم  یناسنا  مولع  رگید  ياه  هزوح  یخرب  خیرات و  ۀفسلف  رد  هک  یثحابم  زا  یکی 
یکیناکم و یبیکرت  ایآ  ندوب ، یقیقح  تروص  رد  و  يرابتعا ؟ ای  تسا  یقیقح  بیکرت  کی  هعماـج  بیکرت  اـیآ  ًـالثم  .تسا  يوحن 

؟ ود نیا  زا  ریغ  يرگید  وحن  هب  ای  یتفاب و  یکیناگرا و  ای  تسا و  ینیشام 

خیرات ۀفـسلف  رظن  زا  هعماج  بیکرت  هک  دوب  دـهاوخ  لاؤس  نیا  هب  باوج  زین  یمالـسا  خـیرات  ۀفـسلف  یلـصا  رـصانع  زا  یکی  ًاـتعیبط 
؟ تسا هنوگچ  یمالسا 

خیرات ۀفـسلف  دید  زا  راتخم  رظن  نایب  هب  سپـس  هدرک و  حرطم  ار  ثحب  نیا  رد  حرطم  تایرظن  ادـتبا  لاؤس  نیا  هب  نداد  باوج  يارب 
.میزادرپ یم  یمالسا 

يرابتعا بیکرت  لوا : هّیرظن 

هک نآ  ای  دـنا  یعازتنا  دارفا ، دراد و  یقیقح  دوجو  هعماج  اـیآ  .تسا  یملع  يا  هلئـسم  نآ ، بیکرت  یعاـمتجا و  یگدـنز  یگنوگچ 
؟ تسا یعازتنا  يرابتعا و  هعماج  دنراد و  یقیقح  دوجو  دارفا ،

95 ص :

ص221. مالسا ، رد  هعیش  - 1
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رد همه  غاب  کی  ياه  تخرد  .رگید  روما  زا  يرایـسب  لثم  دوب ، دهاوخ  یقیقح  يرما  درف  هعماج ، ندوب  یعازتنا  يرابتعا و  ضرف  اب 
یمن لیکشت  ار  هعماج  کی  اه  تخرد  نیا  اما  .دنریگ  یم  هرهب  رون  کی  زا  دننک و  یم  هیذغت  اوه  بآ و  كاخ و  کی  زا  مه ، رانک 

دـنراد و لـماک  لالقتـسا  دارفا  تروص ، نیا  رد  .دـنک  یم  یگدـنز  اـه  تخرد  رگید  زا  ادـج  دوخ و  يارب  یتخرد  ره  هکلب  دـنهد ،
رگا .دنشاب  هتشادن  لالقتسا  رگید  ءازجا ، هک  تسا  نیا  شا  همزال  دشاب ، هتشاد  یقیقح  دوجو  لک ، رگا  .درادن  یقیقح  دوجو  هعماج 

ات نژوردـیئ  نژیـسکا و  .یعیبط  ياه  بکرم  لثم  دـشاب ، هتـشاد  دـناوت  یمن  یقیقح  دوجو  رگید  لک  دـنراد ، لماک  لالقتـسا  ءازجا 
(1) .دنرادن لالقتسا  رگید  دمآ ، دوجو  هب  بآ  دندش و  بیکرت  هک  ردق  نیمه  درادن ؛ دوجو  یبآ  دنراد ، لالقتسا  هک  یتقو 

ینیشام بیکرت  مود : هیرظن 

تیوـه و ءازجا  هک  نیا  ینعی  میراـگنیب ، ینیـشام  ار  نآ  بیکرت  هکلب  مینادـن ، ضحم  ِیعازتـنا  هنوـگ  نآ  هب  ار  هعماـج  تسا  نکمم 
يدنویپ یلو  درادن ، یقیقح  دوجو  مه  هعماج  .دنشاب  هتشاد  دنویپ  مه  اب  اما  يرابتعا ) بیکرت  لثم   ) دنهدن تسد  زا  ار  دوخ  لالقتسا 

اب .دـنرادن  يدـنویپ  چـیه  غاب  ياه  تخرد  .تسا  هداد  كرتشم  تشونرـس  یعون  عضو و  اـهنیا  هب  دـنویپ  نیا  هک  تسه  ءازجا  ناـیم 
ءازجا همه  اهنآ  زا  یکی  دوجو  یب  هک  دراد  هتسباو  ءازجا  نیشام  یلو  دسر ، یمن  یبیسآ  چیه  رگید  تخرد  هب  تخرد ، کی  ندیرب 
هتسویپ رگید  کی  اب  هعماج  ياه  داهن  ور ، نیا  زا  دنراد و  كرتشم  تشونرس  کی  نآ  ءازجا  تسا و  نینچ  زین  هعماج  .دزیر  یم  ورف 

.دنا

96 ص :

.77  - ص76 خیرات ، هفسلف  - 1
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ًالماک رگید  کی  تشونرس  رد  هعماج  هسیئر  ياضعا  هلزنم  هب  اهنآ  زا  یضعب  هک  دنتسه  یتاسیسأت  هلسلس  ياراد  یعامتجا  ياه  داهن 
ياهداهن يرتسگداد  يزرواـشک و  يراـجت ، یتعنـص -  داـصتقا  تسا و  یعاـمتجا  يداـهن  شرورپ  شزومآ و  هنومن ، يارب  .دـنرثؤم 

.رگید

یم رثا  رگید  ياـه  هاگتـسد  رد  دـتفیب ، سپ  هعماـج  ياـه  هاگتـسد  زا  هاگتـسد  کـی  رگا  دـنراد و  طاـبترا  رگید  مه  اـب  هـمه  اـهنیا 
(1) .دراذگ

یمامضنا يداحتا و  بیکرت  موس : هیرظن 

رظن کـی  زا  دـشاب و  هتـشاد  يداـحتا  بیکرت  رظن  کـی  زا  ءیـش  کـی  هـک  تساـنعم  نادـب  یفـسلف ، یمامـضنا  يداـحتا و  بـیکرت 
.یمامضنا

، تسا نآ  زا  لقتـسم  شدوجو  رد  هک  يرگید  تسا ؛ هتـسباو  يرگید  هب  یکی  هک  دراد  دوـجو  تقیقح  ود  یمامـضنا ، بیکرت  رباـنب 
، دبای یم  ققحت  ضرع  اب  هشیمه  دنچره  رهوج  یلو  تسا ، دـنمزاین  رهوج  هب  دوخ  دوجو  رد  ضرع  هک  ضرع  رهوج و  هطبار  دـننام 

.تسین ضرع  عبات  رهوج  یلو  تسا ، رهوج  عبات  ضرع  ور ، نیا  زا  .تسین  دنمزاین  ضرع  هب 

، رگید یـضعب  دنتـسه و  یـسیئر  یلـصا و  تاسیـسأت  یـضعب  تشاذگ ؛ توافت  دیاب  یعامتجا  تاسیـسأت  نایم  هیرظن  نیا  شریذـپ  اب 
، یعرف دوجو  یب  دشاب و  هتـشاد  دوجو  دـناوت  یمن  هعماج  یلـصا ، دوجو  یب  .عبات  ییانبور و  اه ، تسیـسکرام  حالطـصا  هب  یعرف و 

کی هعماج  ناکرا  همیب  دوجو  یب  ایآ  یلو  تسا ، یعامتجا  تاسیـسأت  زا  همیب  هنومن ، يارب  .دوب  دـهاوخن  لماک  اهنت ، هعماج  ناـکرا 
.دوش یم  لزلزتم  هعماج  دباوخب ، هعماج  داصتقا  رگا  اما  ریخ ، دزیر ؟ یم  ورف  هعفد 
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لالقتـسا ینعی  دنا ، دش ه  لح  یتدحو  رد  رگید  کی  اب  دارفا  هژیو  هب  هعماج و  ياه  هاگتـسد  اب  هعماج  يازجا  يداحتا ، بیکرت  ربانب 
یعیبـط ياـه  بیکرت  رد  هک  ناـنچ  تشاد ، دـهاوخن  دوجو  رگید  يدرف  ًالـصا  دـنوش و  یم  لـح  هعماـج  تدـحو  رد  دارفا  .دـنرادن 

.تسه بکرم  طقف  درادن و  لالقتسا  يرصنع  چیه  رصانع ،

هب درف  .تسا  درف  زیچ  همه  هعماج  تسا و  هعماج  دوخ  هک  دراد  دوجو  داـهن  درادـن ؛ دوجو  هعماـج  رد  يدرف  ًالـصا  دـنا  هتفگ  یخرب 
، هدارا درف  ور ، نیا  زا  .درادـن  يزیچ  دوخ  دـشاب و  اریذـپ  دـیاب  طقف  لباق  .تسا  تروص  کی  هلزنم  هب  هعماج  لباق و  ةدام  کی  هلزنم 

.تسا هعماج  هدارا  نامه  درف ، هدارا  درادن و  فده  تیاغ و  دوجو ،

لالقتـسا هک  يا  هنوگ  هب  دـنوش ، یم  دـحتم  مه  اب  دـعب  بیکرت و  رگید  کی  اب  تعیبط  رد  ءازجا  هک  يروط  نیمه  هیرظن ، نیا  رباـنب 
هعماج تسه ، هچره  دنتـسه ؛ چـیه  دارفا  ًالـصا  مه  هعماـج  رد  دراد ، دوجو  لـک  طـقف  ًاـساسا  دـنهد و  یم  تسد  زا  ًـالماک  ار  دوخ 

(1) .تسا

دوخ هب  صوصخم  بیکرت  مراهچ : هیرظن 

بیکرت لثم  تسین ، يرابتعا  غاب  ياه  تخرد  لثم  سپ  تسا ، یقیقح  بیکرت  نیا  .دراد  هژیو  یبیکرت  هعماج  رگید ، يا  هیرظن  رباـنب 
درف تایح  زا  ریغ  هعماج  تاـیح  دراد و  تاـیح  دوخ  زا  یلو  تسا ، یقیقح  هعماـج  ینعی  تسین ، مه  یعیبط  یلو  تسین ، مه  نیـشام 

یعون هعماج ، بیکرت  تفگ  ناوت  یم  يریبعت  هب  .درف  مه  دراد و  یقیقح  دوجو  هعماـج  مه  دـنراد ؛ یبسن  لالقتـسا  زین  دارفا  تسا و 
، دراد لالقتـسا  نادـجو و  تنـس ، نوناـق ، هعماـج  تسا و  یقیقح  هعماـج  بیکرت  هک  نیا  دوجو  اـب  تسا و  ترثک  نیع  رد  تدـحو 

(2) .دور یمن  نایم  زا  یلک  هب  هعماج  رد  زین  درف  لالقتسا 
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هعماج يازجا  ییوس  زا  اریز  عاـمتجا ؛ رگید ، تهج  زا  دـناد و  یم  درف  ِنآ  زا  ار  تلاـصا  تهج  کـی  زا  یخرب ، ریـسفت  رباـنب  نآرق ،
، یعیبـط بیکرت  هعماـج  بیکرت  و  دـنهد ، یمن  تسد  زا  ار  دوـخ  تیوـه  دـنوش و  یمن  مـضه  لـح و  هعماـج ، دوـخ  رد  نآ ) دارفا  )
تدـحو و یعون  یگنهرف  یفطاـع و  يرکف ، یحور ، لـئاسم  رظن  زا  عاـمتجا  رد  دارفا  ییوـس ، زا  یلو  تسین ، یعانـص  اـی  ییاـیمیش 
هدارا و نادجو ، روعـش ، هک  دیآ  یم  دیدپ  يا  دـنز ه  دـیدج و  تیعقاو  ءازجا ، رثأت  ریثأت و  رثا  رب  دـننک و  یم  ادـیپ  يدـیدج  تیوه 

(1) .دراد دیدج  تساوخ 

رد ینعی  دراد ، کـیناگرا  یبـیکرت  .تسا » یـصاخ  تدـم  تـقو و  یهورگ  ره  يارب   » (2) ؛» ٌلَجَأ ٍهَُّما  ِّلُِکل   » مکح هب  یناـسنا  هعماـج 
تسا مکاح  هعماج  رب  يدحاو  حور  دننک ، مایق  رگید  کی  دض  رب  دنناوت  یم  هک  يا  هنوگ  هب  دنراد ، لالقتسا  هعماج  دارفا  هک  یلاح 

دوخ يارب  هک  تسا  يا  دنز ه  دوجوم  هعماج  ماجنارـس  دراد و  ار  یلولـس  مکح  يدرف  ره  دریگ و  یم  تمدـخ  هب  ار  هعماج  دارفا  هک 
.درادن يدننامه  تابکرم  رگید  اب  تسا و  نآ  دوخ  صوصخم  وا  تایح  تدحو و  دراد و  یلجا  رمع و  تامم و  تایح و 

: دسیون یم  نینچ  ناسنا ، یعامتجا  یگدنز  ندوب  يرطف  ةرابرد   (3) ًهَدِحاَو » ًهَّمُأ  ُساَّنلا  َناَک   » هیآ لیذ  رد  ییابطابط  همالع 

دـنا و دوب ه  توطـس  ياراد  دـنمورین و  يوق و  یـضعب  هدوب ، رـشب  نایم  رد  تسخن  زور  نامه  زا  مه  دادعتـسا  رد  فالتخا  هلئـسم  و 
هدرک یم  توعد  نآ  هب  مادختسا  هحیرق  هک  يرطف  یفالتخا  هدش ؛ یم  فالتخا  شیادیپ  ثعاب  دوخ  نیمه  و  فیعض ، رگید  یـضعب 

هک لاح  هتفگ  یم  و 
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لیکـشت هب  ار  وا  هک  دوب  يرطف  هحیرق  نیمه  سپ  .روآرد  دوخ  تمدخ  هب  ار  وا  نک و  هدافتـسا  وا  زا  تسا ، فیعـض  وا  ییاناوت و  وت 
.هتشاد یم  او  افعض  زا  یشک  هرهب  هب  ار  وا  هک  هدوب  يرطف  هحیرق  نیمه  زاب  هدرک و  یم  توعد  تیندم  عامتجا و 

: دننک یم  حرطم  ناس  نیدب  ار  یباوج  لاکشا و  اج  نیا  رد  ناشیا  سپس 

، مکح ود  نآ  قوفام  هک  یتروص  رد  مییوگ : یم  خساپ  رد  دـشاب ؟ هتـشاد  داضتم  مکح  ود  ترطف  تسا  نکمم  رگم  تفگ : یهاوخ 
وا لاعفا  رد  هکلب  تسین ، ناسنا  يرطف  ماکحا  هلئـسم  رد  اهنت  نیا  درادن و  یعنام  چیه  دنک ، لیدـعت  ار  ود  نآ  ات  دـشاب  هدوب  یمکاح 

ماجنا هب  توعد  ار  وا  شتوهـش   ) دـننک یم  ییامزآروز  رگید  کی  اب  وا  لاـعفا  زا  یلعف  رب  وا  ياوق  اریز  تسه ؛ يراـگزاسان  نیا  زین 
نیگنس و ییاذغ  ندروخ  هب  ار  وا  مکش ، توهـش  هبذاج و  دراد ) یم  زاب  راک  نآ  زا  ار  وا  شلقع  يورین  دنک و  یم  عورـشمان  يراک 

رگید ياه  ورین  هب  هک  دهد  یم  يدازآ  ردق  نآ  ار  ییورین  ره  دراد و  یم  زاب  راک  نیا  زا  ار  وا  شلقع  دنک و  یم  توعد  شخب  نایز 
.دیاین دراو  همدص 

ترطف مکح  هب  تیندم  عامتجا و  لیکـشت  هک  تسا  تسرد  .تسا  محازت  نامه  دننام  زین  ثحب  دروم  رد  يرطف  مکح  ود  رد  محازت 
هلیـسو هب  ار  یفانت  نیا  یلاـعت  يادـخ  نکیلو  ترطف  زا  تسا  یفاـنتم  مکح  ود  ترطف ، مکح  هب  مه  نآ  فـالتخا  داـجیا  هاـگ  نآ  و 

نآ رس  رب  مه  اب  هچ  نآ  رد  يرواد  مدرم و  نیب  رد  ییاه  باتک  نداتسرف  هلیسو  هب  زین  تارـضح و  نآ  دیدهت  تراشب و  ایبنا و  تثعب 
(1) .تسا هتشادرب  دننک ، یم  فالتخا 
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.تسا فالتخا  يوس  هب  شترطف  عبط و  بسح  هب  رشب  ریس  ینید ، توعد  ببس  رگید  یترابع  هب  باتک و  نداتسرف  ایبنا و  تثعب  تلع 
یتقو دناشک و  یم  فالتخا  فرط  هب  ار  وا  زین  ترطف  دنک ، یم  توعد  یندم  عامتجا  لیکـشت  هب  ار  وا  ناسنا  ترطف  هک  هنوگ  نامه 
رگید یلماع  دـیاب  ریزگان  دوش و  یمن  رـسیم  وا  دوخ  هیحاـن  زا  فـالتخا  عفر  رگید  تسا ، فـالتخا  يوس  هب  رـشب  ياـمن  هار  ترطف ،
قوس شلاح  راوازـس  لامک  يوس  هب  ار  رـشب  عون  عیارـش ، عیرـشت  ایبنا و  تثعب  هار  زا  ناحبـس  يادخ  لیلد ، نیمه  هب  .دوش  راد  هدهع 
ینعی نآ  همدـقم  ًارهق  تسا و  لخاد  داجیا  عنـص و  رد  هک  تسا  یقیقح  لامک  نیا  .دـشاب  ناـسنا  یگدـنز  رگ  حالـصا  اـت  دـهد  یم 

(1) .دشاب لخاد  عنص  ملاع  رد  دیاب  زین  ایبنا  تثعب 

.دناد یم  یعامتجا  ترطف  تقلخ و  بسح  هب  عبطلاب و  ار  ناسنا  نآرق  هک  دنا  هدرک  لالدتسا  نآرق  تایآ  زا  یخرب  هب  هاگن  اب  یخرب 
هک دنتسه  یتایآ  رگید  هتسد  دننک و  یم  نایب  یقباطم  تلالد  اب  حالطصا  هب  ار  بلطم  نیا  ًابیرقت  هک  یتایآ  دنا : هتـسد  ود  تایآ  نیا 

: دنیآ یم  یپ  رد  تایآ  نیا  زا  یخرب  .دنراد  یمازتلا  تلالد  هتکن  نیا  رب 

(2) ؛)) ْمُکاَْقتَأ ِهَّللا  َدنِع  ْمُکَمَرْکَأ  َّنِإ  اُوفَراَعَِتل  َِلئاَبَقَو  ًابوُعُش  ْمُکاَْنلَعَجَو  یَثنُأَو  ٍرَکَذ  نِّم  مُکاَنْقَلَخ  اَّنِإ  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  ای  ))

كالم اهنیا  و   ] دیـسانشب ار  رگید  کی  ات  میداد  رارق  اه  هلیبق  اه و  هریت  ار  امـش  میدـیرفآ و  نز  درم و  کـی  زا  ار  امـش  اـم  مدرم ! يا 
.تسامش نیرتراکزیهرپ  ادخ  دزن  امش  نیرتدنمجرا  ًاعطق  تسین ،] زایتما 

دوجو هک  نآ  رگید  تسین و  زاـیتما  رخاـفت و  كـالم  یلم  يا و  هلیبـق  تاـباستنا  هک  نیا  یکی  دـنک : یم  ناـیب  ار  بلطم  ود  هیآ  نیا 
لیابق و
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یگدـنز تایرورـض  مزاول و  هلمج  زا  هک  دنـسانشب  ار  رگید  کی  دارفا  هک  نآ  يارب  يا  هلیـسو  ینعی  تسا ، فراعت »  » يارب اـه  تلم 
.تسا یعامتجا 

اب هطبار  ساسارب  یعامتجا  یگدـنز  رد  دارفا  اریز  دوش ؛ یمن  رارقرب  طباور  هاگ  نآ  دـنهدن ، زیمت  دنـسانشن و  ار  رگید  مه  مدرم  رگا 
.دنشاب هتشاد  دنناوت  یم  كرتشم  راک  دتسوداد و  هلماعم و  رگید  کی 

یم مهارف  ناسنا  يارب  ار  یعامتجا  یگدنز  تامدقم  هدـش ، رکذ  تقلخ  ماظن  رد  مدرم  فالتخا  تیاغ  نآرق  رد  فراعت  هلئـسم  سپ 
(1) .دروآ

(2) ؛)) ایِرْخُس اًضَْعب  مُهُضَْعب  َذِخَّتِیل  ٍتاَجَرَد  ٍضَْعب  َقْوَف  ْمُهَضَْعب  اَنْعَفَرَو  اْینُّدلا  ِهایَْحلا  ِیف  ْمُهَتَشیِعَّم  ْمُهَْنَیب  اَنْمَسَق  ُنَْحن  ))

کی ات  میداد  يرترب  بتارم  یضعب  رب  ار  اهنآ  زا  یضعب  و  میا ، درک ه  میـسقت  ناشنایم  ایند  یگدنز  رد  ار  اهنآ  تشیعم  هک  مییام  نیا 
.دنریگ تمدخ  هب  ار  رگید 

رظن زا  مدرم  ینعی  دـنک ، یم  هراـشا  ناـسنا  نیوـکت  شنیرفآ و  رد  فـالتخا  هب  دراد ، تلـالد  نآ  رب  هیآ  رهاـظ  هک  ینیوـکت  میـسقت 
مدرم دارفا  رد  اه  دادعتـسا  اه و  فالتخا  عاونا  .دنا  دـش ه  هدـیرفآ  توافتم  نف  قوذ و  شوه ، رکف ، مسج ، دـننام  یتشیعم ، تاناکما 

دادعتسا همه  هتبلا  .تسا  نارگید  زا  رتمک  وا  رد  يزرواشک  دادعتسا  نارگید و  زا  رتشیب  یکی  رد  یتعنص  دادعتـسا  یلو  دراد ، دوجو 
.ناس کی  هنوگ  هب  هن  یلو  دراد ، دوجو  دارفا  همه  رد  اه 

رگید تــهج  رد  زین  يرگید  دراد و  يرترب  يرگید  رب  تــهج  کــی  زا  سکره   (3) ((، ٍتاَجَرَد ٍضَْعب  َقْوَف  ْمُهَـضَْعب  اَنْعَفَرَو   )) رباـنب
.دشاب هتشاد  يرترب  تسا  نکمم 
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دش هدیرفآ  يا  هنوگ  هب  اه  ناسنا  تقلخ ، نتم  رد  ینعی   (1) ایِرْخُس )) اًضَْعب  مُهُضَْعب  َذِخَّتِیل  : )) دیامرف یم  هک  تسور  نیا  زا  فالتخا 
رگید کی  رخـسم  دیاب  دنتـسه و  رگید  کی  رخـسم  دنـشاب و  دنمزاین  رگید  کی  هب  دـیاب  دنتـسه و  دـنمزاین  رگید  کی  هب  هک  دـنا  ه 

هب ار  ناـسنا  ینوریب ، لـماوع  هک  نیا  هن  دریگ ، یم  همـشچرس  ناـسنا  تقلخ  لـصا  زا  هنوـگ  نیا  هـب  یعاـمتجا  یگدـنز  سپ  .دنـشاب 
.دشاب هدرک  راداو  یعامتجا  یگدنز 

(2) ؛))  ٍضَْعب نِّم  مُکُضَْعب  یَثنُأ  ْوَأ  ٍرَکَذ  نِّم  مُکنِّم  ٍلِماَع  َلَمَع  ُعیُِضا  یِّنَأ َال  ْمُهُّبَر  ْمَُهل  َباَجَتْساَف  ))

یگمه امـش  منک  یمن  هابت  نز  ای  درم  زا  معا  ار  امـش  زا  یلماع  چیه  لمع  نم  هک  درک  تباجا  ار ] ناشیا  ياعد   ] ناشراگدرورپ سپ 
.دیرگید کی  زا 

همه زا  همه  هک  دوـش  یم  همجرت  هنوـگ  نیا  تراـبع  نـیا  دور ، یم  رامـش  هـب  نّیعمـال   (3) (( ٍضَْعب نِّم  مُکُـضَْعب   )) رد ضعب »  » نوـچ
(4) .دنتسه

هعماج تدحو  نآرق و 

دوخ عون  رد  هک  یبـیکرت  ییایمیـش ؛ یعانـص و  يراـبتعا و  هن  دـنک ، یم  داـی  یقیقح  بیکرت  يا  هنوـگ  هب  ار  هعماـج  تدـحو  نآرق 
بیکرت هرخالاب  اه و  هدارا  اه و  هتـساوخ  اـه ، هفطاـع  اـه ، هشیدـنا  هکلب  تسین ، دارفا  نت  هدـنوش ، بیکرت  رـصانع  .درادـن  یتهباـشم 

ياه هیامرـس  اب  دارفا  یتقو  اریز  درادـن ؛ هباـشم  تاـبکرم  رد  یبیکرت  نینچ  تسا و  یتیبرت  یبهذـم و  یـسایس ، يداـصتقا ، یگنهرف ،
يرطف و
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يدحاو حور  عومجم  رد  هعماج  دننک و  یم  ریثأت  رگید  مه  یحور  تاهج  رد  مادکره  دنوش ، یم  یعامتجا  یگدـنز  دراو  یباستکا 
دـیدج و هدـیدپ  يا ، زات ه  حور  رگید ، کی  رد  دارفا  هیحور  لاعفنا  لعف و  راسکنا و  رـسک و  زا  سپ  هعماـج  راـگنا  .دـنک  یم  ادـیپ 

دارفا زا  کیره  تایحور  يدنب  عمج  دـیدج ، گنهرف  نیا  .تسا  هتـشادن  دوجو  نآ  رد  رت  شیپ  هک  دـنک  یم  ادـیپ  یـصاخ  گنهرف 
هدارا اه و  تساوخ  زا  هدـنوش ، بیکرت  رـصانع  عومجم  نآ  رد  هک  یبیکرت  میمان ؛ یم  کیناگرا  اـی  یقیقح  ار  یبیکرت  نینچ  .تسین 

دوجو و دوخ  يارب  ناسنا  ندـب  ياه  لولـس  زا  یلولـس  ره  .ناسنا  ندـب  ياـه  لولـس  دـننام  تسا ، رادروخرب  یقیقح  تدـحو  زا  اـه 
، اه لولـس  همه  دنک و  یم  تموکح  يدـحاو  حور  عومجم  رب  یلو  دـیآ ، یم  رامـش  هب  لقتـسم  تایح  دـحاو  ره  دراد و  یتیـصخش 

(1) .دنیوگ یم  کیناگرا  بیکرت  ار  اه  بیکرت  زا  عون  نیا  .دنهد  یم  لیکشت  ار  يدحاو  ناسنا 
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خیرات ۀفسلف  تیودهم و  ياه  دنویپ  موس : شخب 

هراشا
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تیودهم هشیدنا  هب  شرگن  اب  رشب  خیرات  لیلحت  لوا : لصف 

هک نایب  نیدب  .درک  زاغآ  یخیرات  روضح  یخیرات و  ناسنا  نییبت  زا  ار  تیودهم  هشیدنا  اب  خـیرات  ۀفـسلف  ياه  دـنویپ  نایب  ناوت  یم 
يدرف و یگدنز  نارود  شیوخ  رمع  تدـم  رد  اه  ناسنا  دـبای و  یم  یلجت  یخیرات  یعامتجا و  يدرف ، تحاس  هس  رد  یمدآ  تایح 

نانآ راتفر ، داقتعا و  رکفت و  هوحن  وترپ  رد  هک  تسا  نارود  نیمه  رد  .دننز  یم  مقر  ار  رـشب  خیرات  دنیامن و  یم  يرپس  ار  یعامتجا 
دوب دهاوخن  هدنیآ  رد  رـصحنم  طابترا  نیا  .دنبای  یم  طابترا  خیرات  اب  دنراذگ و  یم  ياج  هب  يرـشب  خیرات  هدنیآ  لاح و  رد  يراثآ 
یلع ماما  نارای  زا  یکی  يرجه  لاس 36  رد  لمج  گنج  رد  يزوریپ  زا  سپ  هک  تسور  نیمه  زا  .تسه  مه  خیرات  هتـشذگ  اب  هکلب 

.درک زوریپ  تنانمشد  رب  ار  وت  ادخ  هنوگچ  هک  دید  یم  دوب و  ام  اب  مردارب  متشاد  تسود  تفگ : مالسلا  هیلع 

107 ص :
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لاجّرلا و بالـصأ  یف  ماوقأ  اذه  انرکـسع  یف  اندهـش  دقل  اندهـش و  دـقف  لاق : .معن  لاقف  انعم ؟ کیخأ  يوهأ  مالـسلا : هیلع  هل  لاقف 
؛(1) نامیالا مهب  يوقی  نامّزلا و  مهب  فعریس  ءاسّنلا ، ماحرا 

ام اب  گنج  نیا  رد  مه  وا  سپ  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  .يرآ  تفگ : دوب ؟ ام  اـب  تردارب  لد  رکف و  اـیآ  دیـسرپ : مالـسلا  هیلع  ماـما 
، دنا دیقع ه  مه  ام  اب  یلو  دنتسه ، ناردام  محر  ناردپ و  بلص  رد  دنرادن ، روضح  هک  ییاهنآ  دنکیرـش  دربن  نیا  رد  ام  اب  هکلب  دوب ،

.ددرگ یم  تیوقت  نانآ  هلیسو  هب  نامیا  نید و  و  دنوش ، یم  دلوتم  يدوز  هب 

تسا تهج  نیمه  زا  .دوش  یم  انعم  یب  یخیرات  تسسگ  میبای و  یم  ناگدنیآ  ناگتشذگ و  اب  یخیرات  دنویپ  ام  هک  تسا  هنوگ  نیا 
دیآ نوریب  ناهگان  ناسنا  ینیب  زا  هک  ینوخ  دننام  ار  ناشیا  راگزور  هک  تسا  دوز  نامّزلا ؛» مهب  فعریس  : » دنیامرف یم  ترـضح  هک 
.دوش یم  بولغم  لطاب  ههبج  دبای و  یم  توق  نامیا  ناشیا  ببـس  هب  و  نامیالا ؛» مهب  يوقی  و  « ؛ دنک یم  رهاظ  دروآ و  یم  دوجو  هب 

ترـضح هک  نانچ  مه  دش  دنهاوخ  راتفر  لامعا و  رد  کیرـش  نانآ  اب  دشاب ، مه  ناگتـشذگ  اب  یمدآ  تبحم  لیم و  ءادبم  رگا  سپ 
، ساسا نیا  رب  .دـنیامن  یم  تیوقت  ار  نامیا  طخ  دـنهد و  یم  همادا  ار  ناشیا  هار  مه  هدـنیآ  رد  و  اـنعم .»؟ کـیخا  يوهأ  : » دـندومرف

: دنا دومرف ه  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  نانچ  مه  .دنبای  یم  روضح  یخیرات  هدنیآ  لاح و  هتشذگ و  رد  اهنآ 

؛(2) مئاقلا طاطسف  یف  ناک  نمک  ناک  هل  ًارظتنم  رمألا  اذه  یلع  مکنم  تام  نم 

همیخ رد  ایوگ  دشاب ؛ نآ  راظتنا  رد  دنک و  يرپس  دمحم  لآ  جرف  رما  داقتعا  ساسارب  ار  شیوخ  رمع  امش  زا  سکره 
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.دبای یم  تکرش  ترضح  روهظ  هدنیآ  رد  دبای و  یم  یخیرات  روضح  هک  تسا  تروص  نیا  رد  .تسا  هدوب  ترضح  نآ 

« قح  » میقتسم طخ  زا  يا  هطقن  رد  عقاو  رد  هدنیآ ؛ لاح و  هتـشذگ ، ینامز  عطقم  ره  رد  ناسنا  یخیرات  روضح  اب  هک  تسا  هنوگ  نیا 
قح قح و  ندوب  ینامزارف  ناس  نیدـب  دـهد و  یم  همادا  یخیرات  هرتسگ  رد  ار  یتسرپ  قح  لصتم  هتـسویپ و  ناـیرج  دـبای و  یم  رارق 

.دراذگ یم  شیامن  هب  دراد ، یلجت  یعیش  مالسا  يرکف  هسدنه  رد  هک  ار  یتسرپ 

ترـضح رگید  نایب  رد  هک  نانچ  مه  .دراد  یپ  رد  ار  نآ  هب  لصو  هتـشر  یهارمه و  یخنـس و  مه  يراک  زا  تیاضر  لیم و  نیاربانب 
: میناوخ یم 

؛(1) هب اضرلا  مثإ  هب و  لمعلا  مثإ  ِنامثا  لطاب  یف  لخاد  ّلک  یلع  .مهعم و  هیف  لخادلاک  موق  لعفب  یضارلا 

هانگ ود  دروآ ، يور  یلطاب  هب  هک  سکره  هدوب و  نانآ  هارمه  هک  تسا  یـسک  نانوچ  دـشاب ، دونـشخ  یهورگ  راک  زا  هک  سک  نآ 
.لطاب راک  هب  يدونشخ  هانگ  لطاب و  رادرک  هانگ  دشاب : وا  هدهعرب 

هب تعیبط  زا  تکرح  ود ، نیا  نیب  شلاچ  .تساولع و  الفس و  نم »  » ود ياراد  تسا و  رادروخرب  ترطف  تعیبط و  تحاس  ود  زا  رشب 
لیوست  » نیب شلاچ  لاح  رد  هتـسویپ  یمدآ  رگید ، ناـیب  هب  .دراذـگ  یم  شیاـمن  هب  ار  ناـسنا  خـیرات  تکرح  تهج  ترطف و  تمس 

فده ياتسار  رد  یخیرات  باتـش  تعرـس و  یناسفن ، رییغت  يوس  هب  لیوست  زا  شتکرح  نازیم  هب  تسا و  یناسفن » رییغت   » و یناسفن »
.دبای یم  خیرات 
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اه و یتخس  اب  شرطخ  خالگنس  اه و  هبقع  زا  دیاب  هک  تسا  ناسنا  سفن  تعیبط و  نامه  خیرات  تکرح  ریسم  خیرات  ۀفـسلف  رظنم  زا 
.درذگب اه  جنر 

(1) ؛)) ِهِیقَالُمَف اًحْدَک  َکِّبَر  َیلِإ  ٌحِداَک  َکَّنِإ  ُناَسنإلا  اَهُّیَأ  ای  ))

.درک یهاوخ  شرادید  سپ  يور ، یم  تراگدرورپ  يوس  هب  ناوارف  یجنر  شالت و  اب  وت  ًاملسم  ناسنا ! يا 

سفن ار  ناسنا  تکرح  ریـسم  ور  نیا  زا  .تسایند  ياه  هولج  اه و  اوه  ناطیـش ، زاتو  تخات  نـالوج و  نادـیم  یمدآ  سفن  تعیبط و 
لاح و هتـشذگ ، اب  ار  ناسنا  یگتـسویپ  لاصتا و  هک  تسوا  لـصتم  رادـیاپ و  ترطف  شیتکرح ، لـماع  .دـنک  یم  نییعت  وا  شلاـچرپ 

هاگ یلجت  هک  خـیرات  زادـناراب  نشور و  هدـنیآ  هب  ار  وا  ناس  نیدـب  .دـهد  یم  ناشن  ار  وا  یخیرات  روضح  دـنک و  یم  ظـفح  هدـنیآ 
.دزاس یم  نومنهر  تسا ، خیرات  تقلخ و  فده 

.دـنک یم  يرپس  ار  یلحارم  لزانم و  شترطف  ياه  تحاس  یلجت  سفن و  رییغت  يوسارف  هب  تعیبط  سفن و  ریـسم  زا  راذـگ  رد  ناسنا 
هناتـسآ حطـس و  هچره  ینعی  تساه ؛ ناسنا  یعامتجا  غولب  هناتـسآ  دـنک ، یم  نییعت  ار  لحارم  لزانم و  فیک  ّمک و  نازیم و  هچ  نآ 

یم رت  یلاع  خـیرات  فدـه  زادـناراب و  يوس  هب  یخیرات  تکرح  لحارم  لزانم و  هناتـسآ  حطـس و  دـشاب ، رتارف  نانآ  یعامتجا  غولب 
.دوش

تیاهن وا و  يوس  هب  تشگزاـب  دـنوادخ و  يوس  هب  ندـش  تروریـص و  خـیرات ، تقلخ و  فدـه  یمالـسا ، خـیرات  ۀفـسلف  ساـسارب 
اپ ریز  تیدوبع و  قیرط  زا  فدـه  نیا  ققحت  یهتنملا .» ّکبر  یلإ  ّنإ  «، » نوعجرت هیلإ  و  «، » ریـصملا هیلإ  و   » .تسا دـنوادخ  تخاـنش 

یعامتجا و حطس  رد  تیدوبع  مزیناکم  دوش و  یم  نکمم  رابکتسا  ندناشک 
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لیوست  » حطـس زا  كولـس  هناتـسآ  یعامتجا  غولب  نازیم  هب  .تسا و  سفن  رییغت  ترطف و  يوس  هب  سفن  تعیبط و  زا  راذگ  یخیرات ،
ياه نوناک  هب  يرـشب  عماوج  لـیم  أدـبم  هک  تسا  یعاـمتجا  غولب  اـب  .دوش  یم  رخاـف  هتـسجرب و  یناـسفن » رییغت   » يوس هب  یناـسفن »

تیعـضو زا  ار  اهنآ  سپـس  دریگ و  یم  هناشن  رترب  فده  هب  ار  نانآ  قایتشا  تبغر و  دـبای و  یم  رارقتـسا  نانآ  دنـسپ  ترطف  یلاعتم 
رد .دـهد  یم  ناماس  ار  نانآ  یعامتجا  تناعتـسا  تیاهن  رد  دوش و  یم  رجنم  نانآ  یعامتجا  تیاکـش  هب  دزاس و  یم  یکاش  دوجوم 

تمـس هک  تسا  یعامتجا  لیم  أدـبم  نوناک و  يریگ  لکـش  مزیناـکم  ناـمه  یعاـمتجا ، تناعتـسا  تیاکـش و  تبغر ، دـنیآرف  عقاو 
دوعـص و هک  تسا  نآ  ساسارب  .دزاس  یم  رولبتم  ار  یعامتجا  نتـساوخ  عون  دـنز و  یم  مقر  ار  یخیرات  یعامتجا و  تکرح  يوسو 

: دنیامرف یم  يرخاف  رایسب  نایب  ترضح  اتسار ، نیمه  رد  .دبای  یم  لکش  خیرات  عامتجا و  طوقس 

ورقعف : )) هناحبس لاقف  اضرلاب ، هوّمع  اّمل  باذعلاب  هللا  مهّمعف  دحاو  لجر  دومث  هقان  رقع  اّمنإ  ءرق  طخُسلا ، اضرلا و  سانلا  عمجی  اّمنإ 
؛(2) راّوخلا ضرألا  یف  هامحُملا  هّکسلا  راوخ  هفسخلاب  مهضرأ  تراخ  نأ  ّالإ  ناک  امف   (1) (( نیمدان اوحبصأف  اه 

مامت نآ  اما  دـیرب ، اپ  تسد و  رفن  کی  ار ، دومث  هدام  رتش  هک  ناـنچ  دروآ ، یم  درگ  ار  مدرم  مشخ ، يدونـشخ و  اـضر و  مدرم ، يا 
دندرک و یپ  ار  رتش  هدام  دیامرف : یم  ناحبـس  دـنوادخ  .دـندوب  یـضار  نآ  هب  دندیدنـسپ و  ار  نآ  یگمه  اریز  تفرگ ، ار  دومث  موق 

.دندش نامیشپ  ماجنارس 
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راکـشآ هار  زا  هک  سک  نآ  مدرم ! يا  .تخیر  ورف  دز و  دایرف  دور ، ورف  مرن  نیمز  رد  هک  يا  هتخادـگ  نهآ  نانوچ  ناـنآ ، نیمزرس 
.دنام یم  نادرگرس  دوش ، فرحنم  تسار  هار  زا  سکره  دسر و  یم  بآ  هب  دورب ،

درخ حور و  دـنوش و  یم  کیرـش  مه  راتفر  رد  دـنوش و  یم  عمج  مه  اب  شیوخ  طخـس  اضر و  لیم و  أدـبم  ساسارب  مدرم  نیاربانب 
.دنزاس یم  یلجتم  دنهد و  یم  لکش  ار  شیوخ  یعامتجا  غولب  نازیم  هک  تسا  هنوگ  نیا  .دنبای و  یم  یعمج 

لیم أدبم  فیرشلا ؛ هجرف  یلاعت  هللا  لجع  بحاص  ترضح  روهظ  نامز  رد  رایـسب  ياه  یگتـسخ  ناوارف و  ياه  هبرجت  زا  سپ  مدرم 
: تسا هدمآ  هغالبلا  جهن  رد  هک  نانچ  مه  دوش ، یم  تیاده  تیریدم و  ناشیاه  هتساوخ  و 

؛(1) يأّرلا یلع  نآرقلا  اوفطع  اذإ  نآرقلا  یلع  يأّرلا  فطعی  و  يوهلا ، یلع  يدهلا  اوفطع  اذإ  يدهلا  یلع  يوهلا  فطعی 

یمرب نآرق  هب  ار  يأر  .دنـشاب و  هدرک  لیدـبت  سفن  ياوه  هب  ار  تیادـه  مدرم  هک  ینامز  دـنادرگ ، یمرب  تیادـه  هب  ار  سفن  ياوه 
هـشیدنا قبط  ار  روما  هدیـشوپ و  مشچ  نآرق  زا  دنـشاب و  هدرک  لدبم  دوخ -  هشیدـنا -  يأر و  هب  ار  نآرق  مدرم  هک  ینامز  دـنادرگ ،

.دنهد ماجنا  دوخ  تسردان 

.دبای یم  تسد  خیرات  فده  هب  دوش و  یم  تیاده  یناسفن  رییغت  هب  یناسفن  لیوست  زا  رشب  هک  تسا  ناس  نیدب 

طباور هک  دراگنا  یم  مجسنم  ریگارف و  یتیلک  هباثم  هب  ار  خیرات  هرگن  نیا  .دراد  هاگن  خیرات  لیلعت  لیلحت و  هب  خیرات ، ۀفـسلف  شناد 
.دراد دنم  هدعاق 

وجو تسج  ار  نآ  ماجرف  زاغآ و  دیاب  دنک و  یم  نایب  ار  نآ  لحارم  اه و  هقلح  ریس  خیرات و  لماکت  شیادیپ و  للع  خیرات ، ۀفسلف 
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تـالوحت عاوـنا  شیارآ  شیادـیپ و  رد  یناـسنا  ياـه  هدارا  شقن  نینچ  مـه  راگدـیرفآ و  تیبوـبر  تیقلاـخ و  شقن  ةراـبرد  درک و 
.دومن هعلاطم  یخیرات  یعامتجا و 

: ساسا نیا  رب 

.تسا مئاق  وا  رمتسم  ضیف  راگدیرفآ و  تیقلاخ  هب  اهنآ  یتسه  دور و  یم  رامش  هب  لاعتم  دنوادخ  هدیرفآ  شنیرفآ ، ناهج  . 1

.دنار یم  شیپ  هب  لامک  يوسارف  ار  ملاع  تادوجوم  همه  تسا و  نیملاعلا  بر  یتسه  قلاخ  . 2

رد زین  ناسنا  هدارا  یهلا  تساوخ  تیـشم و  ساسارب  تسا ، شنیرفآ  ناهج  لماکت  لامک و  ساسا  لاـعتم  راگدـیرفآ  هک  دـنچره  . 3
موقت لوصحم  موقت و  لوصحم  هجیتن و  خیرات ، هعماج و  ناسنا ، لماکت  ور ، نیا  زا  .تسا  نیرفآ  شقن  دراد و  روضح  ناهج  لماکت 

.تسا ناسنا  هدارا  یهلا و  تیبوبر 

، تسا دـنوادخ  قوـلخم  دوـخ  هک  یناـسنا  هدارا  هکلب  دنتـسین ، ضرع  مه  اـه ، ناـسنا  هدارا  یهلا و  تیبوـبر  موـقت  هک  تـسا  ینتفگ 
.دنیرفآ یم  شقن  یهلا  تساوخ  ساسارب 

ات ار  ریـسم  نیا  دیاب  تقـشم  جنر و  اب  (1) و  (( نودبعیل ّالإ  سنإلا  ّنجلا و  تقلخ  ام   )) تسا هدـش  هدـیرفآ  یهلا  تیدوبع  يارب  رـشب 
.دیامیپب راگدرورپ  تاقالم 

: دبای یم  نایرج  یخیرات  یعامتجا و  يدرف ، تحاس  هس  رد  تیدوبع  ریسم  رد  تکرح 

یمرب ار  یهلا  تیدوبع  زا  نایصع  ای  تیدوبع و  تعاط و  ریسم  شیوخ  باختنا  شجنس و  ساسارب  ناسنا  دارفا  يدرف : تحاس  فلا )
دنناوت یم  شیوخ  هدارا  رایتخا و  هزوح  رد  ینعی  دننیزگ ؛
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دادما تیبوبر و  هطیح  زا  زین  ادخ  نایـصع  یتسرپدوخ و  .دـننک  تعاطا  ار  نیملاعلا  بر  دوخ ، هدارا  تساوخ و  اب  دـنیامن و  نایـصع 
.دیامن باختنا  ار  یهلا  تیبوبر  زا  تیعبت  مدع  تیعبت و  دوخ  ات  تسا  هداد  هدارا  ناسنا  هب  دنوادخ  .دوب  دهاوخن  جراخ  یهلا 

.دبای یم  ققحت  رابکتسا  نایصع و  تیدوبع و  تعاط و  ریسم  ود  یتسه  ناهج  رد  ناسنا  هدارا  باختنا و  عون  بسح  هب  نیاربانب ،

دارفا ياه  هدارا  هکلب  هدوبن ، مه  زا  هتخیـسگ  لصفنم و  نایرج  هنوگ  هب  عماوج  رد  نایـصع  تعاط و  نایرج  یعاـمتجا : تحاـس  ب )
.دننیرفآ یم  ار  يرت  گرزب  هدارا  دندرگ و  یم  اه  هدارا  دادتشا  بجوم  دنتسه و  رگید  کی  رب  موقتم  تعاط  ههبج  نورد  رد  هعماج 

ههبج کی  ساسا ، نیمه  رب  دنوش و  یم  لیدبت  یعامتجا  گرزب  هتفایدادتشا و  ةدارا  کی  هب  مه ، رب  موقتم  راک  تیـصعم  ياه  هدارا 
.دنهد یم  لیکشت  قح  میلست  ياه  هدارا  لباقم  رد  ار 

گرزب هدارا  مه  يور  دنتـسین و  لصفنم  هتخیـسگ و  مهزا  دنمه و  موقتم  هعماج  دارفا  ياه  هدارا  هک  نانچ  مه  یخیرات : تحاس  ج )
یم ار  يرت  گرزب  هتفایدادتـشا و  ياه  هدارا  دـنمه و  موقتم  زین  خـیرات  لوط  رد  یعامتجا  ياـه  هدارا  دـنروآ ، یم  دوجو  هب  ار  يرت 

.دننیرفآ

تیدوبع تعاط و  قح و  ههبج  نایرج  تشاد : دـهاوخ  دوجو  یخیرات  ناـیرج  ود  خـیرات  تکرح  دـنور  رد  هشیمه  تروص ، نیا  رد 
.رابکتسا تیصعم و  ههبج  یهلا و 

هدومرف یناوارف  ياه  هراشا  ناطیـش  یتسرپرـس  هب  تیـصعم  لطاب و  ههبج  یخیرات  نایرج  هب  هعـصاق  هبطخ  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 
: تسا

ِهدایق یف  ًاُسلُـس  ِهقایـس  نع  ًالذ  هتلالـض ، يواهم  هتلاهج و  سدانح  یف  اوقنعا  یّتح  هیلاخلا  نورقلا  هیـضاملا و  ممُالا  اهب  عدخ  یتلا  ... 
؛(1) هب رودصلا  تقیاضت  ًاربک  و  هیلع ، نورقلا  تعباتت  هیف و  بولقلا  تهباشت  ًارمأ 
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مگ ياه  ماد  ینادان و  ياه  یکیرات  رد  هک  درک  ناشنانچ  داد و  بیرف  ار  هتـشذگ  نیـشیپ و  ياـه  تما  ربک ، نیمه  قیرط  زا  ناـطیش 
نانآ دهاوخ  هک  وسره  هب  هک  دندوب  وا  مار  دنارب و  ار  نانآ  دهاوخ  هک  اجره  هب  هک  دـندوب  وا  میلـست  هک  یلاح  رد  دـنتفر ، ورف  یهار 

دنا دوب ه  ناور  هویش  نیا  رب  یپرد  یپ  هتشذگ  ناراگزور  مدرم  دنرگید و  کی  دننامه  توخن  ربک و  نتفریذپ  رد  اه  لد  .دناشکب  ار 
.دنک یم  ینیگنس  اه  هنیس  رب  هک  يربکت  دنا ؛ هتفر  رگید  کی  یپ  زا  راک  نآ  رب  و 

ار ینایـصع  ياـه  هدارا  یماـمت  خـیرات  لوـط  رد  ددرگ ، یمرب  وا  هب  اـه  تیـصعم  همه  هک  نایـصع  لـطاب و  روـحم  هـلزنم  هـب  سیلبا 
یم راد  هدهع  یخیرات  نایرج  رد  ار  ناسنا  تیدوبع  يدیحوت و  ترطف  طوقـس  ماظن  ساسا ، نیا  رب  .دـنک  یم  تیریدـم  یتسرپرس و 

.دوش

زا سأی  لیمعت  هعـسوت و  .دـهد  رارق  نیـسپاو  ماـجرف  هدـنیآ و  زا  يدـیماان  سأـی و  بادرگ  رد  ار  رـشب  هک  دـشوک  یم  ور ، نیمه  زا 
هلمج زا  جرف  راظتنا  ندوب  لاـمعا  لـضفا  هب  هجوت  هدـنیآ و  هب  یمرگ  لد  دـیما و  داـجیا  ییوس  زا  .تسا  ناطیـش  مهم  ياـهراکوزاس 

.دور یم  رامش  هب  قح  ههبج  يدرب  هار  مهم و  فادها 

تیدوبع هک  دـنک  یتسرپرـس  يا  هنوگ  هب  ار  خـیرات  هک  نیا  ات  دریگ  یم  راک  هب  ار  شیوخ  ناوت  اهورین و  سأی ، داجیا  يارب  ناـطیش 
.دماجنا یم  سأی  قیمعت  هعسوت و  هب  دزاغآ و  یم  رابکتسا  اب  ار  شیوخ  تکرح  فده  نیا  هب  ندیسر  يارب  .دباین  یجراخ  ققحت 

تیدوبع رب  ناسنا  یتسه و  شنیرفآ  همانرب  زین  تقلخ  عماج  حرط  رد  .دنوش  یم  میظنت  یحارط و  جیاتن  فادـها و  ساسارب  اه  همانرب 
تیدوبع ریـسم  رد  ناربمایپ  نداتـسرف  اب  ار  يرـشب  خـیرات  عامتجا و  درف ، هتـسویپ  لاعتم  دـنوادخ  ور ، نیمه  زا  .تسا  هتفای  انتبا  یهلا 

: تسا هدش  وگزاب  تقیقح  نیمه  هغالبلا  جهن  رد  هک  نانچ  مه  تسا ، هدومن  يربهر  تیاده و  شیوخ 

115 ص :

خیرات ۀفسلف  www.Ghaemiyeh.comتیودهم و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 280زکرم  هحفص 120 

http://www.ghaemiyeh.com


مهل اوریثی  و  غیلبتلاب ، مهیلع  اوّجتحی  و  هتمعن ، ّیـسنم  مهورّکذـی  و  هترطف ، قاـثیم  مهودأتـسیل  هئاـیبنأ ، مهیلإ  رتاو  هلـسر و  مهیف  ثعبف 
؛(1) لوقعلا نئافد 

مدرم زا  هک  نیا  ات  تشاد  لیسگ  نانآ  يوس  هب  یپرد  یپ  ار  شیوخ  يایبنا  درک و  ثوعبم  اهنآ  يوس  هب  ار  شیوخ  نالوسر  دنوادخ 
دننک و مامت  مدرم  رب  ار  تجح  تاغیلبت ، اب  .دنوش  روآدای  ار  وا  هدش  شومارف  ياه  تمعن  دـنیامن و  بلط  ار  اهنآ  يرطف  نامیپ  يادا 

.دنزاس راکشآ  ناشتامیلعت  وترپ  رد  ار  اه  لقع  هتفهن  ياه  هنیجنگ 

: تسا هدومرف  هراشا  ایبنا  تثعب  هدمع  فده  راهچ  هب  تارابع  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

رارق ناسنا  تشرـس  داهن و  رد  ار  يدـیحوت  فراعم  لاعتم ، دـنوادخ  .دـندناوخ  یم  ارف  ناشترطف  نامیپ  هب  ار  اه  ناسنا  هراومه  فلا )
یتسرپ و هناـگی  ریـسم  رد  يرطف  یعیبـط و  روط  هب  دـبای ، شرورپ  ترطف  نیا  اـب  اـه  هدـنیالآ  زا  رود  هب  یناـسنا  ره  رگا  تسا و  هداد 

.دبای یم  تسد  تالامک  جوا  هب  يدیحوت  ترطف  نیا  هیاس  رد  دوب و  دهاوخ  قح  ترضح  تیدوبع 

رد یهلا  حور  هدش و  راشرـس  گرتس  ياه  تمعن  زا  ناسنا  هکارچ  دندروآ ؛ یم  ناسنا  دای  هب  ار  یهلا  هدش  شومارف  ياه  تمعن  ب )
.تسا هدش  هدیمد  وا 

.دندناسر یم  مامتا  هب  ار  یهلا  تجح  ناه و  رب  ج )

.دنتخاس یم  راکشآ  ار  اه  لقع  رد  هتفهن  ياه  هنیجنگ  د )

اه و تمعن  رکذ  اب  سپـس  دـندرک و  یم  زاغآ  شیوخ  نابطاخم  اب  ار  دوخ  راـک  ترطف ، ناـمیپ  هبلاـطم  لاؤس و  حرط  اـب  اـیبنا  اـیوگ 
میظنت هب  هدرپس ، یشومارف  هب  هک  شیاه  دادعتسا  ناسنا و  يدوجو  تمظع 
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اب عقاو  رد  ایبنا  هک  دـیآ  یم  تسد  هب   (1)« هترطف قاثیم  مهودأتـسیل   » هب هاگن  اب  هکارچ  دـنتخادرپ ؛ یم  اه  تمعن  يروآدای  اه و  لاؤس 
يدوجو تمظع  ایبنا  ساسا ، نامه  رب  .دندیبلط  یم  واکودنک  هب  ار  وا  ناسنا ، يرطف  نامیپ  دـهع و  هزوح  رد  اه  لاؤس  حرط  هبلاطم و 

هبلاطم اب  ور ، نیا  زا  .دـنا  درک ه  شومارف  هک  يرطف  نونکم و  ياه  دادعتـسا  نامه  دـندش ؛ یم  روآدای  ار  وا  ياه  دادعتـسا  ناـسنا و 
هب ار  وا  ناـه  رب  اـب  سپـس  دـندرک و  یم  يورردور  لاؤس  میظنت  لاؤـس و  حرط  اـب  ار  بطاـخم  وا ، تمعن  يروآداـی  يرطف و  ناـمیپ 

.دنتخاس یم  هناور  لاؤس  لیلحت 

هب ناسنا  تمظع  دادعتـسا و  يروآدای  اب  هاگ  نآ  دـندیزاغآ و  یم  يرطف  نامیپ  هزوح  رد  لاؤس  حرط  اب  ار  دوخ  راک  ایبنا  هنوگ ، نیا 
هنیجنگ تیاهن  رد  دنتخادرپ و  یم  نآ  لیلحت  هب  لالدتسا  ناه و  رب  اب  سپس  دندرک و  یم  میظنت  دنداد و  یم  هعـسوت  ار  لاؤس  نیا  وا 

.دندومن یم  راکشآ  دنتخاس و  یم  وروریز  ار  لقع  هتفهن  ياه 

ناشن نانآ  هب  ار  ادخ  تردق  تایآ  و  هرّدقملا ؛ تایآ  مهوری  و  : » دیامرف یم  نایب  نینچ  ار  ایبنا  تثعب  زا  فدـه  نیمجنپ  ترـضح  ه ) 
(2)« .دنهد

: دیامرف یم  دزادرپ و  یم  تایآ  نیا  حرش  هب  سپس  و 

؛(3) مهیلع ُعباتت  ٍثادحأ  مُهُمرهت و  ٍباصوأ  مهینفت و  ٍلاجآ  مهییحت و  شیاعم  ٍعوضوم و  مهتحت  ٍداهم  ٍعوفرم و  مهقوف  ٍفقس  نم 

؛ هتفرگ رارق  اهنآ  زارف  رب  هک  نامسآ  هتشارفارب  فقس  - 

117 ص :
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؛ تسا هداهن  اهنآ  ياپ  ریز  رد  هک  نیمز  هراو  هاگ  نیا  و  - 

؛ دشخب یم  اهنآ  هب  ار  تایح  هک  یگدنز  لیاسو  نآ  و  - 

؛ دزاس یم  یناف  ار  اهنآ  هک  رمع  ياه  دمآرس  اه و  لجا  نآ  و  - 

؛ دنک یم  ریپ  ار  نانآ  هک  ییاه  جنر  تالکشم و  نآ  و  - 

(1) .ددرگ یم  دراو  نانآ  رب  یپرد  یپ  هک  یثداوح  و  - 

یعامتجا و يدرف و  تالوحت  ناهج و  هب  شترطف ، وا و  ياه  دادعتـسا  ناـسنا و  دوخ  هب  نداد  هجوت  زا  سپ  اـیبنا  تاراـبع ، نیا  رباـنب 
(2)« .هردقملا تایآ  مهوری  و  : » دننایامن یم  وا  هب  ار  دنوادخ  تردق  تایآ  رذگ  هر  نیا  زا  دنهد و  یم  هجوت  وا  یخیرات 

دـنزادنا و یم  نایرج  هب  ار  وا  لاؤس  لیلحت  میظنت و  حرط ، اب  دـننک و  یم  زاغآ  وا  ياه  دادعتـسا  ترطف و  ناسنا و  زا  اـیبنا  نیارباـنب ،
.دنیامن یم  يربهر  تیدوبع  ریسم  رد  ار  وا  یخیرات  یعامتجا و  يدرف ، تالوحت  رد  وا ، رب  یتسه  ناهج  تایآ  هئارا  اب  سپس 

تیدوبع ریـسم  رد  دوش ، اریذپ  ار  ایبنا  تیالو  ساسا ، نیا  رب  دریذپب و  ار  دـنوادخ  تیالو  هک  ینامز  ات  ناسنا  ياهدادعتـسا  هعومجم 
تیدوبع تعاط و  رد  دوش و  یم  نیطایـش  ماد  راتفرگ  تروص  نیا  ریغ  رد  .دوب  دـهاوخ  يدـیحوت  ترطف  تاـبلاطم  قح و  ترـضح 

يارب هچرگ  .ناطیـش  ای  تسا  نامحر  تیالو  ياریذپ  ای  تملظ و  ای  تسا  رون  تیالو  تحت  ای  ناسنا  ور ، نیا  زا  .دیاس  یم  رـس  نانآ 
: دیامرف یم  نآرق  هک  نانچ  مه  تسا ، لاعتم  دنوادخ  هضافا  تیانع و  هب  دنمزاین  زین  ناطیش  تیالو  شریذپ 

(3) ((. اًروُظْحَم َکِّبَر  ءاَطَع  َناَک  اَمَو  َکِّبَر  ءاَطَع  ْنِم  ءالُؤَهَو  ءالُؤَه  ُّدِمُّن  الُک  ))
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مالک رد  هک  نانچ  مه  .دیاس  رـس  ناتـسآ  نیمادک  هب  دراپـس و  لد  سک  هچ  هب  هک  تسا  نآ  هتکن  درادن ؛ تیدوبع  زا  يزیرگ  یمدآ 
: تسا هدمآ  مالسلا  هیلع  همئالا  داوج  ترضح  مامه  ماما 

؛(1) سیلبإ دبع  دقف  سیلبإ  ناسل  نع  قطنی  قطانلا  ناک  نإ  هللادبع و  دقف  هللا  نع  قطانلا  ناک  نإف  .هدبع  دقف  قطان  یلإ  یغصأ  نم 

نابز زا  رگا  هدیتسرپ و  ار  ادـخ  دـشاب ، ادـخ  فرط  زا  هدـنیوگ  رگا  .تسا  هدـیتسرپ  ار  وا  دراپـسب ، يا  دـنیوگ ه  هب  لد  شوگ  هکره 
.تسا هدیتسرپ  ار  ناطیش  دیوگ ، نخس  سیلبا 

: تسا هدمآ  دمحم  لآ  روبز  رد 

؛(2) كریغ دبعی  وه  هقزرت و  تنأ  نم  کیلع  مهنوهأ  و 

...دیامن یم  شتسرپ  ار  وت  ریغ  وا  یهد و  یم  ار  شا  يزور  وت  هک  تسا  نآ  تهاگ  شیپ  رد  قلخ ]  ] اهنآ نیرت  تسپ 

؛(3) كریغ دبع  نم  کتوفیال  و 

 . ...دورن نوریب  تتردق  تسد  زا  دتسرپب  ار  وت  ریغ  هکره  و 

؛(4) كاوس دبع  نمم  تئرب  كریغ و  ٍدوبعم  ّلکب  ترفک  و 

.مرازیب هدرک  تدابع  ار  وت  ریغ  هکره  زا  مدش و  رفاک  وت  ریغ  يدوبعم  ره  هب  و 

: دهاوخ یم  لاعتم  دنوادخ  زا  تیاهن  رد 

؛(5) کتدابعب ءیش  ّلک  نع  ینینغت  نأ  و 

.ینک زاین  یب  يزیچره  زا  دوخ  تدابع  اب  ارم  و 

119 ص :
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یم شزاین  یب  راشرـس و  وا  اهنت  (1) و  (( ُدـیِمَْحلا ِینَْغلا  َوُه  ُهَّللاَو  ِهَّللا  َیلِإ  ءاَرَقُْفلا  ُُمتنَأ  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  ای  : )) تسا زاین  رقف و  رـسارس  ناسنا 
؛ دش دهاوخ  ناطیش  سوب  هناتسآ  ریزگان  دیاین ، نامحر  ناتسآ  هب  ناسنا  رگا  .دناشچ  وا  ماک  رد  ار  انغتـسا  شوخ  معط  دزاس و  دناوت 

زاب رس  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  اب  تعیب  زا  فاکتعا و  ناطیشلا » باب   » رد درک و  فاکنتسا  هللا » باب   » زا هک  رمع  نب  هللادبع  نوچ  مه 
.دش اریذپ  ار  تفص  ناطیش  روصنم  اب  تعیب  باتش  اب  دز و 

هنارک یب  ناسنا  سفن  .دهد  تهج  دشر و  ار  شیوخ  سفن  يدوجو و  هیامرـس  دنز و  باختنا  شجنـس و  هب  تسد  دـیاب  دوخ  یمدآ 
سفن و لیوست »  » ماد هب  نتشیوخ  باختنا  شجنس و  اب  ناسنا  .نوگ  هنوگ  ياه  درکراک  اه و  يربراک  اب  تسا ؛ ناوت  دادعتسا و  ياه 

.دیامن یم  ار  شندوب  سفن  ریما  ریسا و  و  نیّیّلع » یلعا   » و نیلفاسلا » لفسا   » هاگیاج ناس ، نیدب  دنیشن و  یم  سفن  رییغت »  » ماب هب  ای 

کلذک و   » »(2) و مکـسفنأ مکل  تلّوس  لب  : » دیامرف یم  ییاج  رد  .ناطیـش  هب  مه  دهد و  یم  تبـسن  سفن  هب  مه  ار  لیوست »  » نآرق
ار نآ  لطاب  هب  یشخب  تنیز  رویز و  اب  سفن  مه  سپ   (4) «. مهل لّوس  ناطیشلا  : » دیامرف یم  رگید  ییاج  رد  (3) و  «. یسفن یل  تلّوس 

ورملق تسا و  هدوب  یمدآ  سفن  رییغت  ایبنا  تامحز  ورملق  خـیرات  لوط  رد  ور ، نیا  زا  .ناطیـش  مه  دـهد و  یم  ناشن  هنارب  لد  قح و 
.نانآ سفن  لیوست  اه  ناطیش 

هب لیوست  ریـسم  زا  رـشب  هچره  .تسا  یناسفن » رییغت   » يوس هب  یناسفن » لیوست   » زا ناسنا  تکرح  يرـشب ، لماکت  تالوحت و  نوناـک 
کیدزن شیوخ  لماکت  هب  دهن ، ماگ  یناسفن  رییغت  ریسم  يوس 
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رب لیوست  زا  ار  یمدآ  هک  دـنا  هتـساوخ  هتـسویپ  نانآ ، يرطف  یناسنا و  هاگیاج  هب  ناسنا  نداد  هجوت  اب  ایبنا  ور ، نیمه  زا  .تسا  هدـش 
.دهد جارات  هب  ار  شا  يدوجو  تمظع  یمامت  دتلغ و  ورف  ناطیش » لیوست   » و سفن » لیوست   » بادرگ رد  وا  دنراذگن  دنناه و 

َهّللا َّنِإ  : )) دیامرف یم  نآرق  ور ، نیمه  زا  .دنربب  ولج  هب  یماگ  شیوخ  یناسفن  رییغت  اب  ار  رشب  ات  دنا  دوب ه  نآ  رب  خیرات  لوط  رد  ایبنا 
(1) ((. ْمِهِسُْفنَِأب اَم  ْاوُرِّیَُغی  یَّتَح  ٍمْوَِقب  اَم  ُرِّیَُغی  َال 

رتسب زا  دز و  دهاوخ  مقر  یناسفن  رییغت  اب  ار  شدوخ  صقن  لامک و  نارسخ و  دشر و  یهورگ ، موق و  ره  لاعتم  دنوادخ  تنـس  ربانب 
هدارا لوط  رد  هنوگ  نیا  یناسنا  هدارا  .دومیپ  دهاوخ  ار  لامک  ياه  هلق  جنر  شالت و  اب  درک و  دهاوخ  يرو  هرهب  هنیهب  دوخ  یناسفن 

تکرح یناسفن  رییغت  يوسارف  یناسفن  لیوست  ياـج  هب  ناـسنا  هک  تسا  هتـساوخ  ناـس  نیدـب  دـنوادخ  هکارچ  دریگ ؛ یم  رارق  یهلا 
.دنیرفایب ار  شیوخ  یخیرات  یعامتجا و  تشونرس  دیامن و 

تیدوبع ربارب  رد  رابکتسا 

: دنیامرف یم  نینچ  نیا  ناضمر  هام  عادو  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  .تسا  رابکتسا  ربارب  رد  تیدوبع 

هکرت هداـبع و  کـئاعد  تیّمـسف  نیرخاد .)) منهج  نولخدیـس  یتداـبع  نع  نوربکتـسی  نیذـلا  ّنإ  مکل  بجتـسأ  ینوـعدأ   )) تلق و 
(2) .نیرخاد مَّنهج  لوخد  هکرت  یلع  تدَّعوت  ًارابکتسا و 

.دـنوش یم  منهج  دراو  لیلذ  راوخ و  يدوز  هب  دـنزرو ، ربکت  نم  تدابع  زا  هک  نانآ  .منک  تباـجا  ار  امـش  اـت  دـیناوخب  ارم  يدومرف 
ار شکرت  تدابع و  ار  اعد  شیاین و  سپ 
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.11 هیآ دعر ، هروس  - 1
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.يدومرف دیدهت  يراوخ  تلذ و  اب  خزود  لوخد  هب  اعد  كرت  رب  يدیمان و  رابکتسا  ربک و 

یم یتسرپدوخ  یهاوخدوخ و  ینیب ، گرزبدوخ  روحم  هس  رب  رابکتـسا  ربک و  دور و  یم  رامـش  هب  نآ  رازفازغم  تیدوبع و  جوا  اعد 
: دیامرف یم  نآرق  هک  نانچ  مه  .تسا  هدوب  یهاوخادخ  یهاوخدوخ و  هزرابم  نادیم  خیرات  نایرج  هتسویپ  ناس ، نیدب  .ددرگ 

(1) ؛)) َنیِمِرْجُّم اًمْوَق  ُْمتنُکَو  ُْمتْرَبْکَتْساَف  ْمُکیَلَع  یَْلُتت  ِیتایآ  ْنُکَت  ْمَلَفَأ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  اَّمَأَو  ))

هانگ یمدرم  دیدرک و  یـشک  ندرگ  دش و  یمن  هدـناوخ  امـش  رب  نم  تایآ  رگم  دوش ]: هتفگ  نانآ  هب   ] دـندش رفاک  هک  یناسک  اما  و 
؟ دیدوب راک 

یهاوــخدوخ و ینیب و  گرزبدوــخ  ساــسارب  مدرم  .دراد  رابکتــسا  رد  هــشیر  زین  مرج  دریگ و  یم  همــشچرس  رابکتـــسا  زا  رفک 
.دنشوپ یم  مشچ  یهلا  تیدوبع  زا  دنزرو و  یم  رفک  یتسرپدوخ 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  حون  ترضح  نابز  زا  نآرق 

(2) ؛)) اًراَبِْکتْسا اوُرَبْکَتْساَو  اوُّرَصَأَو  ْمَُهباِیث  اْوَشْغَتْساَو  ْمِِهناَذآ  ِیف  ْمُهَِعباَصَأ  اُولَعَج  ْمَُهل  َرِفْغَِتل  ْمُُهتْوَعَد  اَمَّلُک  یِّنِإَو  ))

ار شیوخ  ياه  هماج  دـندرک و  دوخ  ياه  شوگ  رد  ار  ناشناتـشگنا  يزرماـیب ، ار  ناـشیا  اـت  مدرک  توعد  ار  اـهنآ  هک  راـبره  نم  و 
.دندوزفا دوخ  ربکت  رب  رتشیب  هچره  دندرشف و  ياپ  شیوخ ] رفک  رب   ] دندیشکرب و

یهلا تیدوبع  گـنهرف  قح و  مـالک  اـب  زگره  یتسرپدوخ ، یهاوخدوخ و  ینیب ، گرزبدوخ  لـیلد  هب  حون  موق  هک  دـهد  یم  ناـشن 
ور هبور 

122 ص :

.31 هیآ هیثاج ، هروس  - 1
.7 هیآ حون ، هروس  - 2
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ربک رب  تشذگ ، یم  رتشیب  نامز  هچره  ناس ، نیدب  دنتسب و  یم  قح  ندید »  » قح و ندینـش »  » يارب ار  هار  ور ، نیمه  زا  دندش و  یمن 
.دوزفا یم  ناشرابکتسا  و 

لیوست شتآ  هب  مه  ناطیش  .دیتلغ و  ورف  رابکتـسا  ربک و  يروحمدوخ و  بادرگ  هب  سفن  لیوست  اب  خیرات  لوط  رد  یمدآ  هنوگ  نیا 
دـشخب و قیمعت  هعـسوت و  ار  دوخ  تیدوبع  هرتسگ  رتشیب  هچره  ات  تخاس  رو  هلعـش  ار  ناـشیا  توخن  ربک و  دز و  نماد  ناـنآ  سفن 

.دراد زاب  یهلا  تیدوبع  زا  ار  اهنآ 

علطم رد  ترضح  .دهد  یم  حرش  هدرتسگ  ار  نآ  هعصاق  هبطخ  رد  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  هک  تسا  مهم  نانچ  رابکتسا  ربک و  هلئسم 
: دیامرف یم  هبطخ 

نآ تخاس و  عونمم  شناگدیرفآ  رب  دیزگرب و  دوخ  يارب  ار  نآ  درک و  نت  رب  یگرزب  تزع و  سابل  هک  ار  يادخ  شیاتس  ساپس و 
(1) .تسوا نآ  زا  تمظع  تلالج و  نوچ  دیزگرب ، ار  سابل  نیا  .دومن  مارح  نارگید  رب  داد و  رارق  دوخ  میرح  هاگ و  قرق  ار 

: دنیامرف یم  ربکت  شهوکن  رد  سپس 

ار شیوخ  برقم  ناگتشرف  سپس  .داتسرف  تنعل  دیامن ، هزیتس  وا  اب  یگرزب ) تزع و   ) تفـص ود  نیا  رد  هک  يا  دنب ه  ره  رب  دنوادخ 
(2) .دزاس ادج  شک  ندرگ  ناگتشرف  زا  ار  نتورف  ناگتشرف  ات  دومزآ  تفص  ود  نیا  اب 

: نایب نیا  ربانب 

؛ دننک هزیتس  وا  اب  فصو  ود  نیا  رد  هک  ار  یناسک  دنک  یم  تنعل  دنوادخ  . 1

123 ص :

.190 ۀبطخ هغالبلا ، جهن  - 1

ص381. لوقعلا ، فحت  - 2
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.تخاس ادج  مه  زا  ار  اهنآ  دومن و  شیامزآ  ار  ربکتسم  عضاوتم و  ناگتشرف  فصو  ود  نیمه  اب  . 2

: دنیامرف یم  هبطخ  همادا  رد 

دجس مدیمد ، يو  رد  دوخ  حور  زا  مدرب و  نایاپ  هب  ار  وا  تقلخ  هاگره  .منیرفآ  یم  لگ  زا  يرشب  نم  : » دومرف ناگتـشرف  هب  دنوادخ 
دوخ شنیرفآ  هب  مدآ  رب  و  دروآ ، يور  سیلبا  هب  يدنـسپدوخ  ربک و  .دندرک » هدجـس  سیلبا  زج  ناگتـشرف  یمامت  سپ  .دینک  شا  ه 

.تسا ناربکتسم  ور  شیپ  نابصعتم و  ياوشیپ  سیلبا )  ) ادخ نمـشد  نیا  .دیزرو  بصعت  وا  رب  دوب ] شتآ  هک   ] دوخ هشیر  هب  دیزان و 
ار ینتورف  هماج  درک و  نت  هب  ار  تزع  سابل  نآ  تساخرب و  زیتس  هب  دـنوادخ  اب  ییایربک  سابل  رـس  رب  داهن و  انب  ار  تیبصع  هیاـپ  وا 

(1) .دروآرد

: دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  ياه  نومزآ  تمکح  ةرابرد  سپس  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما 

؛(2) مهنم ءالیخلل  ًاداعبإ  مهنع و  ِرابکتسالل  ًایفن  مهل و  رابتخإلاب  ًازییمت  هلصأ  َنولهجی  ام  ِضعبب  ُهقلخ  یلتبی  ُهناحبس  َهللا  َّنکل  و 

نامرف نومزآ  نیا  اب  ات  دـیامزآ  یم  دـنلهاج ، نآ  هشیر  لصا و  هب  هک  اه  زیچ  زا  يا  راـپ ه  هب  ار  دوخ  ناگدـنب  ناحبـس  دـنوادخ  اـما 
.دیامن رود  نانآ  زا  ار  يدنسپدوخ  دیادزب و  ناشیا  زا  ار  ربک  یشنم و  گرزب  دزاس و  ادج  نانامرفان  زا  ار  نارادرب 

: هک ور  نآ  زا  دهد ، یم  ناسنا  هب  ییاهروتسد  دنوادخ  نیاربانب ،

124 ص :

.190 هبطخ هغالبلا ، جهن  - 1

.190 هبطخ هغالبلا ، جهن  - 2
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(1) ؛» مهل رابتخإلاب  ًازییمت  : » دهد زییمت  ندرک  شیامزآ  هلیسو  هب  ار  ناگدنب  . 1

(2) ؛» مهنع رابکتسإلل  ًایفن  : » دنک رود  رابکتسا  تلاح  زا  ار  نانآ  دهاوخ  یم  . 2

(3) «. مهنم ءالیخلل  ًاداعبإ  و  : » دزاس رود  مدرم  زا  ار  لیخ  توخن و  ربکت و  تلاح  دهاوخ  یم  . 3

، رابکتسا هجیتن  تسا و  نامحر  دایقنا  تعاط و  تیدوبع ، هجیتن  .تسا  هتفرگ  لکش  ناسنا  شنیرفآ  زاغآرـس  زا  رابکتـسا  تیدوبع و 
نآ ساسارب  اه  تما  دـمآو  تفر  هداتفا و  نایرج  هب  رابکتـسا  تیدوبع و  روحم  رب  خـیرات  تکرح  .ناطیـش  دایقنا  نامحر و  نایـصع 

.تسا هتفای  لکش 

: دیامرف یم  نآرق  ور ، نیمه  زا 

(4) ؛)) ًالَمَع ُنَسْحَأ  ْمُکیَأ  ْمُکَُوْلبِیل  َهایَْحلاَو  َتْوَْملا  َقَلَخ  يِذَّلا  ))

.دهد یم  ماجنا  رتهب  راک  امش  زا  کی  مادک  هک  هدیرفآ  امش  شیامزآ  يارب  ار  یگدنز  گرم و  هک  ییادخ 

هب داضتم  ياه  ورین  بیکرت  اب  ناسنا  .تسا  فلتخم  ناوارف و  زیارغ  اه و  شـشک  اه و  دادعتـسا  هعومجم  نوناک  ناـسنا  سفن  هرتسگ 
یهاوـخدوخ و ینیب و  گرزبدوـخ  دـنک و  یم  سفن » لـیوست   » دوـخ باـختنا  شجنــس و  يرکف و  تـکرح  اـب  دـسر و  یم  يدازآ 

.دیامیپ یم  هر  یتسرپادخ  يوسارف  هب  ینورد  ياه  دادعتسا  رتسب  نامه  زا  دنک و  یم  سفن » رییغت   » ای دنیزگ و  یمرب  ار  یتسرپدوخ 

125 ص :

، هغالبلا جهن  - 1
، هغالبلا جهن  - 2
، هغالبلا جهن  - 3

.2 هیآ کلم ، هروس  - 4
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یهلا صلاخ  ضحم و  تیدوبع  ققحت  يوسارف  ار  يرشب  خیرات  تکرح  دنور  خیرات ، لوط  رد  شیامزآ  و  ءالتبا »  » تنـس اب  دنوادخ 
رب یتسه  هرتسگ  رد  ار  لمع » نسحا   » ناـس نیدـب  دـشخب و  لـماک  تینیع  نآ  هب  شیوخ  تیبوبر  تحت  يزور  اـت  داد  دـهاوخ  همادا 

.دیامنب ناگمه 

: دیامرف یم  هراشا  خیرات  ياه  تربع  اه و  مایپ  هب  هبطخ  همادا  رد  سپس 

ینس نمأ  يردیال  هنـس ، فالآ  هَّتـس  هللادبع  دق  ناک  دیهجلا و  هدهج  لیوطلا و  ُهلمع  َطبحأ  ذإ  سیلبإب  هللا  لعف  نم  َناک  امب  اوربتعاف 
؛(1) هدحاو هعاس  ربک  نع  هرخآلا ، ینس  نم  مأ  اینُّدلا 

هابت لطاب و  ربکت  یتعاس  تلع  هب  ار  وا  هناشوک  تخـس  شالت  ینـالوط و  لاـمعا  هک  دـیریگب  تربع  درک ، سیلبا  اـب  ادـخ  هچ  نآ  زا 
ار ادخ   (2)  - یترخآ ياه  لاس  اـی  تسا  ییاـیند  ياـه  لاـس  زا  تسین  مولعم  هک  لاـس -  رازه  شـش  سیلبا  هک  یلاـح  رد  تخاـس ،

.دوب هدرک  یگدنب 

يارب هدوب و  يراج  هتشذگ  رد  هک  دروآ  یم  دای  ار  يریغتیال  تباث و  نوناق  تنـس و  دناوخ ، یم  ارف  نتفرگ  تربع  هب  ترـضح  یتقو 
یم هنیمز  نیمه  رد  ترـضح  .دهد  یم  ناشن  ار  يرـشب  خیرات  یتکرح  ریـس  يدنم  نوناق  هلئـسم  نیا  .تسا  يراج  مه  هدـنیآ  لاح و 

: دیامرف

هب ناحبـس  يادخ  زگره  هن ، دنامب ؟ ملاس  باذع  زا  دنوادخ  هاگ  شیپ  رد  دوش و  بکترم  ار  یهانگ  نانچ  سیلبا  زا  سپ  هک  تسیک 
لها قح  رد  ادـخ  مکح  اریز  دزاس ؛ یمن  تشهب  دراو  ار  یناـسنا  هدـش ، تشهب  زا  يا  هتـشرف  ندرک  نوریب  ثعاـب  هک  يراـتفر  ببس 

لها نامسآ و 

126 ص :

، هغالبلا جهن  - 1
.تسا ییایند  لاسرازه  لداعم  یترخآ  زور  ره  - 2
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وا رب  هدرک ، مارح  نایناهج  رب  هک  ار  يزیچ  نآ  ببس  هب  ات  درادن  یـصاخ  یتسود  شناگدنب  زا  يدحا  اب  دنوادخ  تسا و  یکی  نیمز 
(1) .دنادرگ حابم 

نانمؤمریما ور ، نیا  زا  .دبای  یم  همادا  تسا و  هتفرگ  لکش  اهنآ  رابکتسا  تیدوبع و  ساسارب  رـشب  خیرات  يروحم  شلاچ  ور ، نیا  زا 
: دیامرف یم  رادشه  هراشا و  ناطیش  ياه  ینمشد  هب  همادا  رد  مالسلا  هیلع 

؛(2) هلجر هلیخب و  مکیلع  بلجی  نأ  هئادنب و  مکّزفتسی  نأ  هئادب و  مکیدعی  نأ  هللاَّودع  هللادابع  اورذحاف 

اب دروآرد و  تکرح  هب  ار  امـش  شیادن  اب  دنک و  راتفرگ  دوخ  يرامیب  هب  ار  امـش  ادابم  دینک ، يرود  ادخ  نمـشد  زا  ادـخ ، ناگدـنب 
.دیامن بلج  دزاتب و  امش  رب  شا  دایپ ه  هراوس و  هاپس 

دنوادخ نایصع  رابکتسا و  ربک و  نامه  هک  دوخ  ضرم  درد و  هب  ار  اه  ناسنا  نکمم  لکـش  ره  هب  هک  تسا  نآ  ناطیـش  عماج  حرط 
.دبای تسد  شیوخ  فده  هب  نانآ  سفن  لیوست  اب  دزاس و  راتفرگ  تسا ، لاعتم 

تمـس هب  یخیراـت  یعاـمتجا و  يدرف ، تحاـس  هس  رد  وا  .دراد  هدـهع  رب  ار  لـطاب  ههبج  يربهر  تیـالو و  خـیرات  لوط  رد  ناـطیش 
یمرب سفن » لیوست   » ریسم زا  مه  ار  لطاب  ههبج  تکرح  مسیناکم  دنک و  یم  تکرح  یهلا  ریسم  زا  نایصع  رابکتسا و  ربک و  يوسو 

: درمشرب ناوت  یم  ناس  نیدب  ار  ناطیش  یتسرپرس  تیالو و  لامعا  دنیآرف  هک  نانچ  مه  دریگ ، ،

127 ص :

، هغالبلا جهن  - 1
، هغالبلا جهن  - 2
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؛ دنک یم  راتفرگ  دوخ  يرامیب  هب  لوا  . 1

؛ دنک یم  تراظن  دریگ و  یم  تسد  هب  ار  تکرح  ریس  شیادن  اب  سپس  . 2

.دیامن یم  بلج  دوخ  هب  ار  دارفا  شیوخ  ياهورین  ناوت و  اب  تیاهن  رد  . 3

یهاوخدوخ و ینیب و  گرزبدوخ  وا  .دـنک  یم  لـیوست  دریگ و  یم  هرهب  اـه  ناـسنا  ینورد  ياـه  دادعتـسا  اـه و  هیامرـس  زا  ناـطیش 
دبعم رد  دـیامن و  یم  بلج  دوخ  هب  تیاـهن  رد  دزادـنا و  یم  تکرح  هب  ار  دارفا  سپـس  دـشخب و  یم  تنیز  روـیز و  ار  یتـسرپدوخ 

.تساه ناسنا  يرطف  ینورد و  ياه  دادعتسا  ناوت و  نامه  خیرات  كرحم  رصنع  ور ، نیا  زا  .دناشن  یم  فاکتعا  هب  شیوخ 

ار وا  دهد و  یم  تلاصا  يو  هب  بیکرت  رـصنع  نیمه  .دنراد  دوجو  ناسنا  دوجو  رد  يا  دـش ه  بیکرت  ياه  دادعتـسا  ياه  هعومجم 
دیاب تسا و  دهعتم  لوئـسم  ور ، نیمه  زا  .دـنک  باختنا  شیوخ  شجنـس  اب  هک  دـنک  یم  روبجم  ار  وا  دزاس و  یم  دازآ  دـنم و  ناوت 

: میناوخ یم  اعد  رد  هک  نانچ  مه  دشاب ، وگ  خساپ 

وأ ٍقافن  وأ  ٍقاقش  وأ  هعمس  وأ  ٍءایر  وأ  ءالیخ  وأ  ٍرطب  وأ  ٍخذب  وأ  ٍحرف  وأ  ٍطونق  وأ  ٍدوحج  وأ  بیر  وأ  ٍّکش  نم  یبلق  یف  ناک  ام  ّمهّللا 
ُّبحیال ٍءیش  وأ  همظع  وأ  ٍنایصع  وأ  ٍقوسف  وأ  ٍرفک 
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يدنسپن وت  هچره  ای  توخن  یگرزب  ای  هانگ ، قسف و  رفک و  ای  ییورود ، قافن و  تواقش و  ای  ییامندوخ ، يراکایر و  ای  يدنسپدوخ ،
تدهع هب  يافو  دوخ و  ياه  هدـعو  هب  نامیا  هب  ار  فاصوا  نیا  ینادرگ و  رود  ملد  زا  ار  همه  هک  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  تسه ،
حوصن هبوت  رطاخ و  نانیمطا  یهاگآ و  تسوت و  دزن  هچ  نآ  هب  تبغر  قوش و  اـیند و  رد  دـهز  تیاـضق و  هب  يدونـشوخ  اـضر و  و 

.مبلط یم  وت  زا  ار  روما  نیا  نم  راگدرورپ  يا  هک  ینک  لدب 

هک نآ  زا  سپ  دومث  موق  .دـنک  یم  باـختنا  رـسخ  دـشر و  يارب  دوخ  شجنـس  ناوت  اـب  شیوخ  میظع  دادعتـسا  هعومجم  رد  ناـسنا 
(1) ((. يَدُْهلا یَلَع  یَمَْعلا  اوُّبَحَتْساَف  ْمُهاَنیَدَهَف  ُدوُمَث  اَّمَأَو  : )) دندیزگرب تیاده  رب  ار  يروک  درک ، تیاده  ار  نانآ  لاعتم  دنوادخ 

بادرگ هب  دـهد و  یم  نت  ناطیـش  سفن و  لیوست  هب  يرنه  یب  يزرو و  لهج  رـس  زا  ای  دوخ  يدوجو  ياه  هیامرـس  نیمه  اب  ناـسنا 
هب شیوخ  یبلق  ینورد و  ياه  ورین  لیدبت  اب  دشیدنا و  یم  سفن  رییغت  هب  يدنمرنه  يزرودرخ و  رـس  زا  ای  دنیـشن و  یم  مرج  رفک و 

ياه لگ  ییافوکش  دشر و  يارب  ار  شیوخ  نورد  یعیبط  يدنم  ناوت  یمامت  دنک و  یم  ور  اهنآ  یلاعتم  ياه  درکراک  اه و  يربراک 
.دهد یم  رارق  شترطف  ناتسوب  رطعم 

هدارا و اب  اه  ناـسنا  نیا ، دوجو  اـب  .دـنراد  هرطیـس  ناـسنا  ینورد  ياـه  ورین  رب  هزوح  نیمه  رد  ودره  ناـمحر  ناطیـش و  ور ، نیا  زا 
ایصوا ایبنا و  لاعتم و  دنوادخ  ینعی  قح  روحم  ای  دنریذپ و  یم  ار  ناطیـش  ینعی  لطاب  روحم  یتسرپرـس  تیالو و  ای  شیوخ  باختنا 
طوقـس یتسرپدوخ  رابکتـسا و  بادرگ  هب  سفن  لیوست  شور  هویـش و  قیرط و  زا  لطاب  روحم  شریذپ  اب  ناسنا  .دنوش  یم  اریذپ  ار 

دنک یم 
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یعامتجا و يدرف ، تحاس  هس  رد  لکـش  ود  نیا  .دـبای  یم  تعفر  دـنک و  یم  دوعـص  تیدوبع  راسهوک  هب  قح  روحم  شریذـپ  اب  و 
.دبای یم  نایرج  ناسنا  یخیرات 

: دهد یم  رادشه  ناطیش  ياه  ینمشد  هب  هبطخ  همادا  رد  نانمؤمریما 

کیدزن زا  هدیشک و  رت  مامت  هچره  تدش  اب  ار  نامک  هدراذگ و  نامک  رب  امـش  راکـش  يارب  كانرطخ  يریت  هک  مدوخ  ناج  هب  مسق 
هب اراگدرورپ   » (1) ؛)) َنیِعَمْجَأ ْمُهَّنیِوْغُألَو  ِضْرَألا  ِیف  ْمَُهل  َّنَنیَزُأل  ِینَتیَوْغَأ  آَِـمب  ِّبَر  : )) هتفگ هداد و  رارق  فدـه  ار  امـش  هطقن  نیرت 

يوـس هب  یکیراـت  رد  يریت  .درک » مهاوـخ  هار  مگ  ار  همه  مهد و  یم  هوـلج  ناـنآ  مشچ  رد  ار  اـیند  يدرک ، اوـغا  ارم  هک  نآ  ببس 
ربـک و بـکرم  ناراوـس  تیبـصع و  ناردارب  يدنـسپدوخ ، نادـنزرف  یلو  هدروآ ، ناـبز  رب  تسرداـن  یناـمگ  هدـنکفا و  رود  یفدـه 

.دنا هدرک  قیدصت  ار  لطاب ) هشیدنا   ) نآ دوخ ) راتفر  اب   ) تیلهاج

هدیشوپ و هچ  نآ  تفای و  ماکحتسا  امش  نتخاس  هار  مگ  رد  وا  عمط  دندش و  ناطیـش  رادرب  نامرف  امـش  ناشک  ندرگ  هک  ماگنه  نآ 
شنایهاپـس هاگ  نآ  .تخاس  کیدزن  امـش  يوس  هب  مارآ  مارآ  ار  شرکـشل  تفای و  ینوزف  امـش  رب  تردق  تشگ ، راکـشآ  دوب  ناهن 

دندناشن و ناتنامـشچ  رد  اه  هزین  دنتخاس ، دراو  يراک  یمخز  امـش  رب  دندروآرد و  تکاله  هطرو  هب  و  دندنکفا ، يراوخ  هب  ار  امش 
مهارف ناتیارب  هک  یـشتآ  يوس  هب  هدرک و  ینیب  رد  راهم  دننکـشب و  ار  امـش  ات  دـندرک  درخ  ار  ناتیاه  ینیب  دـندیرب و  ار  ناتیاه  ولگ 

امش نید  رکیپ  رب  دیوش ، یم  عمج  نانآ  اب  گنج  يارب  دینک و  یم  ینمشد  نانآ  اب  اراکـشآ  هک  یناسک  زا  شیب  ناطیـش  .دنربب  هدش 
شتآ ناتیایند  داسف  يارب  دنز و  یم  مخز 
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(1) .دیزرون غیرد  یشالت  چیه  زا  هار  نیا  رد  دیریگ و  راک  هب  وا  اب  دربن  يارب  ار  دوخ  يورین  مشخ و  سپ  .دزورفا  یم 

: دیامرف یم  نینچ  رگید  ییاه  ترابع  رد  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما 

يدنسپدوخ و نیا  هک  دیزاس  شوماخ  هدنام  ناهنپ  هتفرگ و  ياج  نات  ياه  بلق  رد  هک  ار  تیلهاج  ياه  هنیک  تیبصع و  شتآ  سپ 
يزارف ندرگ  دیهن و  رس  رب  ار  عضاوت  عبات  .تسوا  ياه  هسوسو  اه و  داسف  اه و  ندیزان  ناطیش و  ياه  تفآ  زا  ناناملسم  رد  بصعت 

؛ دیهد رارق  شهاپـس  سیلبا و  ینعی  ناتنمـشد  دوخ و  نایم  رگنـس  ار  عضاوت  دینک و  زاب  ندرگ  زا  ربکت  نامـسیر  دـیراذگ ، اپ  ریز  ار 
ربک لیباه ] شرداـم =[  دـنزرف  رب  هک  لـیباق  نوچ  مه  امـش  .دراد  یناراوس  هداـیپ و  و  یناراـی ، هاپـس و  یتما  ره  ناـیم  رد  سیلبا  اریز 

شتآ تیبصع ، و  دنکفا ، تداسح  هطرو  رد  ار  وا  ینیب  گرزبدوخ  اما  دوب  هدادن  يرترب  لیباه  رب  ار  لیباق  دـنوادخ  .دیـشابن  دـیزرو 
هانگ و  داد ، رارق  ینامیشپ  شلابند  هب  دنوادخ  هک  يربک  نامه  دیمد ، شغامد  رد  ربک  داب  زین  ناطیـش  .تخورفارب  شلد  رد  ار  مشخ 

(2) .تخادنا وا  ندرگ  رب  تمایق  زور  ات  ار  یلتاق  ره 

: دنیامرف یم  رگید  تارابع  رد  ترضح 

يارجم دروآ و  یم  مهارف  ینمـشد  هنیک و  تالاح ، نیا  هک  دـیزیهرپب  یلهاـج  رخاـفت  زا  يدنـسپدوخ و  ربکت و  زا  ار ! ادـخ  ار  ادـخ 
هک درک  ناشنانچ  داد و  بیرف  ار  هتشذگ  ياه  تلم  نیـشیپ و  ياه  تما  ربک  نیمه  قیرط  زا  ناطیـش  .تسا  ناطیـش  نوسفا  ندیمد و 

هب هک  دندوب  وا  میلست  هک  یلاح  رد  دنتفر ، ورف  یهار  مگ  ياه  ماد  ینادان و  ياه  یکیرات  رد 
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(1) .دناشکب ار  نانآ  دهاوخ  هک  وسره  هب  هک  دندوب  وا  مار  دنارب و  ار  نانآ  دهاوخ  هک  اج  ره 

: دیامرف یم  زین 

؛(2) هب رودصلا  تقیاضت  ًاربک  هیلع و  ُنورقلا  ِتعباتت  هیف و  ُبولقلا  ِتهباشت  ًارمأ 

ار  ) ربکت دنا ، دوب ه  ناور  هویـش  نیا  رب  یپرد  یپ  هتـشذگ  ناراگزور  مدرم  دنرگید و  کی  دننامه  توخن  ربک و  نتفریذپ  رد  اه  لد 
.دنک یم  ینیگنس  اه  هنیس  رب  هک  دندنارورپ ) دوخ  رد 

ندوب و ناس  کی  دهد و  یم  ناشن  ار  نیـشیپ  ياه  تما  خیرات  ریـس  خیرات و  ندوب  دنم  نوناق  ییابیز  هب  اه  ترابع  نیا  رد  ترـضح 
: دیامرف یم  هراشا  مهم  بلطم  هس  هب  هنیمز  نیمه  رد  دوش و  یم  روآدای  ار  خیرات  كرحم  لماوع  هباشت 

؛ تسا هداد  بیرف  ار  نیشیپ  ياه  تما  ربک  نیمه  قیرط  زا  ناطیش  . 1

؛ تسا رگید  کی  دننامه  توخن  ربک و  نتفریذپ  رد  مدرم  ياه  لد  . 2

؛ دنتفر رگید  کی  یپ  زا  راک  نآ  رب  دنا و  دوب ه  هویش  نیا  رب  یپرد  یپ  هتشذگ  ناراگزور  مدرم  . 3

.دیامن یم  ینیگنس  اه  هنیس  رب  تسا ، هدوب  ناشدوخ  دروآ  تسد  هک  يربکت  . 4

.تخادرپ ناشیا  نایم  رد  نآ  قیمعت  هعسوت و  هب  داتفا و  نیشیپ  ياه  تما  ناج  هب  دوب ، شطوقس  تلع  هک  ربک  رصنع  اب  ناطیش 
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شدوخ رایتخا  ءوس  ساسارب  دراد و  دوجو  نانآ  رد  ناس  مه  روط  هب  تیلباق  نیا  تسا و  ناس  کی  ربک  نتفریذـپ  رد  مدرم  ياـه  لد 
راوشد و یگدنز  راچد  هک  نآ  ات  دنتفر  رگید  کی  یپ  زا  يزروربک  رب  هتشذگ  ناراگزور  مدرم  ناس  نیدب  .دنوش  یم  راتفرگ  نادب 

تلفغ وا  تیدوـبع  دـنوادخ و  داـی  رکذ و  زا  هک  یناـنآ   » (1) ؛)) اًکنَـض ًهَشیِعَم  َُهل  َّنِإَف  يِرْکِذ  نَع  َضَرْعَأ  ْنَم   )) اریز دـندش ؛ راوگاـن 
« .دنوش یم  یگنت  تخس و  یگدنز  راچد  دنیامنب ، يرود  دنزرو و 

: دیامرف یم  ربک  زا  يرود  ناینیشیپ و  زا  نتفرگ  تربع  ةرابرد  هبطخ  نیا  زا  ییاج  رد  ترضح 

عراصم مهدودـخ و  يواثمب  اوظعّتا  هتالُثَم و  هعئاقو و  هتالوص و  هللا و  سأب  نم  مکلبق  نم  نیربکتـسملا  ممُـالا  باـصأ  اـمب  اوربتعاـف 
؛(2) رهّدلا قراوط  نم  هنوذیعتست  امک  ربکلا ، حقاول  نم  هللااب  اوذیعتسا  مهبونج و 

زا دیریگ و  تربع  وا  ياه  رفیک  ثداوح و  اه و  يراوشد  ادخ و  باذـع  زا  دـمآ ، هتـشذگ  شک  ندرگ  ياه  تلم  رـس  رب  هچ  نآ  زا 
هب تسا ، ربک  هدنروآ  دیدپ  هچ  نآ  زا  دیریذپ و  دـنپ  دـنداتفا ، نآ  رب  ولهپ  اب  هک  ینیمز  دـنداهن و  نآ  رب  تروص  هک  يا  ریت ه  كاخ 

.دیرب یم  هانپ  وا  هب  یناهگان  ياه  الب  زا  هک  هنوگ  نامه  دییوج ، هانپ  ادخ 

یم رامـش  هب  يرـشب  خـیرات  تکرح  رازفا  مرن  ود ، نیا  هک  دـیآ  یم  تسد  هب  رابکتـسا  تیدوبع و  صوصخ  رد  هتـشذگ  ثحاـبم  زا 
رامش هب  لطاب  روحم  ناطیش  قح و  روحم  ایصوا  ایبنا و  لاعتم و  دنوادخ  دریگ و  یم  لکش  لطاب  قح و  ههبج  ود  نیا  ساسارب  .دنور 

.دنور یم 
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یهلا تمکح  ياضتقا  خیرات و  تکرح  ندوب  یلماکت 

ندوب یلماکت  مینادـب ، مکاح  نآ  رب  ار  لاـعتم  دـنوادخ  تیبوبر  تمکح و  میریذـپب و  یهلا  تیـشم  ساـسارب  ار  خـیرات  تکرح  رگا 
خـیرات و ياه  زیخو  تفا  اه و  بیـشنوزارف  هک  تسین  اـنعم  نیا  هب  خـیرات  یلماـکت  تکرح  .تفریذـپ  میهاوخ  زین  ار  خـیرات  تکرح 

تکرح دـنیآرب  هک  تسا  نآ  خـیرات  یلماکت  تکرح  زا  دارم  هکلب  میروآ ، رامـش  هب  هدـیدان  ار  یخیرات  يارگ  سپاو  ياـه  تکرح 
.میراگنا لامک  ولج و  هب  ور  تکرح  ار  نآ  میریگ و  رظن  رد  ار  خیرات  ياه 

همشچرس یهلا  تیبوبر  تیقلاخ و  هب  رواب  زا  یمالسا  خیرات  ۀفـسلف  نیاربانب ، .تسا  راگزاس  گنهآ و  مه  یهلا  تمکح  اب  هاگن  نیا 
نیا رب  .ددرگ » یم  زاب  ادـخ  هب  اه  راـک  هک  شاـب  هاـگآ  ؛(1)  رومُـالا ریـصت  هللا  یلإ  ـالأ   » .دوش یم  متخ  داـعم  هب  رواـب  هب  دریگ و  یم 

.دماجنا یم  لاعتم  دنوادخ  شتسرپ  تیدوبع و  قیمعت  هعسوت و  هب  نایاپ  رد  یتسه  ناهج  یمومع  تکرح  ساسا ،

یخیرات ضراعت  نیرت  یلصا 

ناهج رد  ثداوح  داجیا  رد  دـهد ، هزاجا  وا  تیـشم  تساوخ و  هک  يا  زادـنا ه  هب  اه  ناسنا  هداد و  هدارا  اه  ناسنا  هب  لاعتم  دـنوادخ 
دنبای یم  زورب  ناکما  یهلا  ياه  دادما  کمک  هب  لطاب  قح و  ههبج  ود  رد  یفنم  تبثم و  ياه  هدارا  .دننیرفآ  شقن  دنناوت  یم  یتسه 

شرتسگ هعـسوت و  لابند  هب  ههبج  ودره  .دنـشاب  هتـشاد  دنناوت  یمن  ملاع ، تافرـصت  رد  یتردق  ناوت و  مادک  چیه  وا  دادـما  نودـب  و 
.رابکتسا تیدوبع و  ضراعت  دنراد ؛ رارق  یخیرات  یضراعت  رد  شیوخ 

یلک تکرح  يریگ  تهج  هکلب  تسین ، یلـصا  روـحم  اـهنآ  شقن  دـنیرفآ ، یم  شقن  خـیرات  تکرح  رد  یناـسنا  ياـه  هدارا  هچرگ 
اب خیرات 
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، تسا لاعتم  دنوادخ  تیـشم  روهظ  هک  ار  یتسه  ناهج  رب  مکاح  یلک  نیناوق  اه  ناسنا  دبای و  یم  لکـش  یهلا  ذـفان  هغلاب و  تیـشم 
: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  .دنهد  رییغت  دنناوت  یمن 

؛(1) لئاسولا هتمکح  لّدبت  نم ال  ای  و 

.دهد یمن  رییغت  ار  شتمکح  يزیوآ  تسد  چیه  هک  نآ  يا 

دتفا و یم  رثؤم  دنک ، دادما  لاعتم  دنوادخ  هک  ینازیم  ات  تسا و  راذـگرثا  یهلا  تیـشم  فرظ  رد  یناسنا  ياه  هدارا  ورملق  نیاربانب ،
.دوب دهاوخن  وا  تموکح  هطاحا و  زا  جراخ 

یم نومنهر  تیودهم  هشیدنا  هب  ینـشور  هب  ار  ام  تاکن  یخرب  هب  هجوت  رـشب ، خیرات  ریـس  رد  لطاب  قح و  هزرابم  نییبت  ياتـسار  رد 
: دوش یم  هراشا  تاکن  نیا  زا  یخرب  هب  کنیا  .دزاس 

لطاب قح و  ههبج  روحم 

.دنا هدومن  یهارمه  تیدوبع  ریسم  رد  ماگ  هب  ماگ  ار  رشب  قح ، ههبج  رد  یهلا  يایلوا  ایبنا و 

: دیامرف یم  هقرف  ودره  زا  لقن  هب  یتیاور  ربانب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ 

الول نولوقی  نوبَّجعتی و  اهنولخدی و  سانلا  لعجف  ٍهنبل  عضوم  ّالإ  اهنسحأ  اهلمکأ و  اهَّمتاف و  ًاراد  ینب  لجر  لثمک  ءایبنألا  لثمو  یلثم 
؛(2) ءایبنألا تمتخف  تئج  هنبللا  عضوم  انأف  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق   ) هنبللا عضوم 

مدرم سپ  .دزاس  ابیز  لیمکت و  شرجآ  کی  زج  هب  ار  نآ  دـنک و  انب  يا  هناـخ  هک  تسا  يدرم  نآ  لَـثَم  رگید ، ناربماـیپ  نم و  لَـثَم 
.دوبن یلاخ  رجآ  نیا  ياج  شاک  يا  هک  دنیوگب  بجعت  اب  دننک و  هناخ  نآ  هب  دمآو  تفر  هب  عورش 
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.مداد همتاخ  ار  ناربمایپ  رجآ  نآ  دننام  هب  نم  دومرف ): سپس  ادخ  لوسر  )

تمصع تیب  لها  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ینارون  دوجو  یعیش ، فراعم  ینایحو و  ياه  هزومآ  ساسارب  نینچ  مه 
هب يرایـسب  تایاور  زا  انعم  نیا  هک  نانچ  مه  تسا ، خـیرات  لـک  رد  شتـسرپ  تیدوبع و  روحم  نوناـک و  مالـسلا  مهیلع  تراـهط  و 

: مینک یم  هراشا  هنومن  دنچ  هب  ور ، نیا  زا  .دیآ  یم  تسد 

هیلع بلاط  یبا  نب  یلع  نانمؤمریما  هک  میدوب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تمدـخ  رد  ام  دـیوگ  یم  سابع  نب  هللادـبع 
: دندومرف دندرک و  یمسبت  داتفا ، ترضح  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  كرابم  نامشچ  ات  .دندروآ  فیرشت  مالسلا 

ینقلخ و یلاعت  هللا  ّنإ  معن  لاقف : بألا ؟ لبق  نبإلا  ناکأ  هللا  لوسر  ای  تلقف : .ماع  فلأ  نیعبرأـب  مدآ  هیبأ  لـبق  هللا  هقلخ  نمب  ًاـبحرم 
، ءایـشألا لبق  رخآلا  فصنلا  نم  ًاّیلع  قلخ  فصن و  نم  ینقلخف  نیفـصن  هّمـسق  ًارون  قلخ  هّدـملا ، هذـهب  مدآ  قلخی  نأ  لبق  ًاـّیلع  قلخ 
هکئالملا و تّللهف  انّللهف  هکئـالملا  تّحبـس  انّحبـسف و  هکئـالملا  قلخ  ّمث  شرعلا  نیمی  نع  اـنلعج  ّمث  .ّیلع  رون  يرون و  نم  اـه  رونف 
حـیبستلا و اّنم  مّلعتت  هکئالملا  ّنأ  قباسلا  هللا  ملع  یف  کـلذ  ناـک  و  ّیلع ، میلعت  یمیلعت و  نم  کـلذ  ناـک  و  هکئـالملا ، ّربکف  اـنّربک 
یل و ٌّبحم  رانلا  لخدـی  ـال  نأ  قباـسلا  هللا  ملع  یف  ناـک  و  ّیلع ، میلعت  یمیلعتب و  هّللهی  هّربکی و  هللا و  حّبـسی  ٍءیـش  ّلـک  و  لـیلهتلا ،

؛(1) ّیلعل یل و  ٌضغبم  هنجلا  لخدیال  نأ  هملع  یف  ناک  اذک  و  ّیلعل ،

، دیوگ یم  سابع  نب  هللادبع  .دیرفآ  مدآ  ترضح  شردپ  زا  لبق  لاس  رازه  راهچ  ار  وا  دنوادخ  هک  یسک  هب  ابحرم 
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نم و لاعتم  دنوادخ  انامه  هلب  دندومرف : باوج  رد  ترضح  تسا ؟ هدوب  ردپ  زا  لبق  دنزرف  رسپ و  ینعی  ادخ  لوسر  يا  مدیـسرپ : هک 
زا ار  نم  سپـس  .درک  میـسقت  مسق  ود  هب  ار  نآ  دـیرفآ و  ار  يرون  .درک  قلخ  مدآ  ترـضح  تقلخ  زا  شیپ  لاس  رازه  راهچ  ار  یلع 

هدوب رگید  يایـشا  تادوجوم و  یمامت  ندیرفآ  زا  لبق  قح  ترـضح  شنیرفآ  نیا  .رگید  فصن  زا  ار  یلع  دیرفآ و  نآ  فصن  کی 
رارق شرع  تسار  تمـس  رد  ار  ام  دنوادخ  سپـس  هک  دـنیامرف  یم  همادا  رد  ترـضح  .تسا  یلع  نم و  رون  زا  ناشرون  نآ  یمامت  و 

.دـندومن ریبکت  ام  ریبکت  اب  لیلهت و  ام  لیلهت  اب  دـنتفگ و  حـیبست  ام  حـیبست  اب  نانآ  دومن و  قلخ  ار  کئالم  هک  دوب  نآ  زا  سپ  داد و 
حیبست و ام  زا  همه  هکئالم و  هک  تسا  هدوب  هنوگ  نیا  یهلا  قباس  ملع  رد  دوب و  یلع  نم و  میلعت  عبات  ناشیا  ریبکت  لیلهت و  حیبست و 
ریبکت و دـننک و  حـیبست  ار  دـنوادخ  هک  دـنتخومآ  یم  یلع  نم و  میلعت  زا  یتسه  يایـشا  یمامت  نانچ  مه  دـنتخومآ و  یم  ار  لیلهت 

تـسا یهلا  قباس  ملع  رد  نانچ  مه  دوش و  یمن  شتآ  لخاد  یلع  نم و  راد  تسود  هک  تسا  دنوادخ  قباس  ملع  رد  دنیامن و  لیلهت 
.دوش یمن  تشهب  لخاد  یلع  نم و  نمشد  هک 

: دیوگ یم  رگید  یتیاور  رد  یلجع  دیرب 

كراـبت و هللا  باـجح  ٌدّـمحم  یلاـعت و  كراـبت و  هللا  دّـحو  اـنب  هللا و  فرع  اـنب  هللا و  دـبع  اـنب  لوقی : مالـسلا  هیلع  رفعجاـبأ  ُتعمس 
؛(1) یلاعت

ار یلاعت  كرابت و  يادخ  ام  هلیسو  هب  دش و  هتخانش  ادخ  ام  هلیسو  هب  دش و  شتـسرپ  ادخ  ام  هلیـسو  هب  دومرف : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
(. دشاب شتاقولخم  وا و  نایم  هطساو  ات   ) تسا یلاعت  كرابت و  يادخ  راد  هدرپ  دمحم  دنتخانش و  هناگی 
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: دیامرف یم  يرگید  تیاور  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

؛(1) هللا دبع  ام  نحن  الول  هللا و  دبع  انتداعب  و  ... 

.دندیتسرپ یمن  ار  ادخ  میدوبن  ام  رگا  دش و  شتسرپ  ادخ  ام  تدابع  هلیسو  هب  و 

دیاب .دنروآ  یم  اج  هب  ار  لاعتم  دنوادخ  یگدـنب  تیدوبع و  اه ، حطـس  اه و  رـشق  یمامت  رد  نارگید  اهنآ  تدابع  دوجو  اب  نیاربانب ،
هدـمآ تیاور  نیا  رد  هک  نانچ  مه  .دـنبای  یم  تسد  دـشر  هب  اهنآ  یتسرپرـس  تیالو و  تحت  مه  مزعلاولوا  ياـیبنا  هک  تشاد  هجوت 

: تسا

یف هیلإ  دهع  لاق :  (2) (( اًمْزَع َُهل  ْدَِجن  َْملَو  یِـسَنَف  ُْلبَق  نِم  َمَدآ  َیلِإ  اَنْدِـهَع  ْدََـقلَو  : )) لجوّزع هللا  لوق  یف  مالـسلا  هیلع  رفعج  یبأ  نع 
هدعب نم  ءایصوألا  دّمحم و  یف  مهیلإ  دهع  ّهنأل  مزعلاولوأ  یّمـس  اّمنإ  اذکه و  مّهنإ  مزع  هل  نکی  مل  كرتف و  دعب  نم  همئألا  دّمحم و 
هتریـس ّيدهملا و  هدعب و  نم  ءایـصوألا  دّـمحم و  یف  مهیلإ  دـهع  ّهنأل  مزعلاولوأ  یّمـس  اّمنإ  اذـکه و  مّهنأ  مزع  هل  نکی  مل  كرتف و 

؛(3) هب رارقالا  کلذک و  کلذ  ّنأ  مهمزع  عمجأف 

ترضح ةرابرد  مدآ  زا  دنوادخ  دومرف : اًمْزَع )) َُهل  ْدَِجن  َْملَو  یِـسَنَف  ُْلبَق  نِم  َمَدآ  َیلِإ  اَنْدِهَع  ْدََقلَو   )) هیآ ةرابرد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
نآ زا  ایبنا  زا  یخرب  .دادن  ناشن  دوخ  زا  نآ  ةرابرد  یمزع  تفگ و  كرت  ار  دهع  نآ  وا  تفرگ و  نامیپ  نآ  زا  دـعب  ناماما  دـمحم و 

هجرف یلاعت  هللا  لجع  يدهم  وا و  زا  دعب  يایصوا  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ةرابرد  نانآ  اب  ادخ  هک  دنا  هدوب  مزعلاولوا  ور 
.دندومن رارقا  نادب  دننینچ و  ناشیا  هک  دش  عمج  ناشمزع  همه  تسب و  دهع  وا  تریس  فیرشلا و 
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: دیامرف یم  يرگید  تیاور  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ترضح 

لاقف نیّیبنلا ، یلع  قاثیملا  ذـخأ  َّمث   (1) (( َنِیِلفاَغ اَذَـه  ْنَع  اَّنُک  اَّنِإ  ِهَمایِْقلا  َمْوَی  ْاُولوُقَت  نَأ  اَنْدِهَـش  یََلب  ْاُولاَق  ْمُکِّبَِرب  َتَْسلَأ  : )) لاـق مث  ... 
مزعلا یلوأ  یلع  قاثیملا  ذـخأ  هّوبنلا و  مهل  تتبثف  یب  اولاـق : نینمؤملاریمأ ؟ ُّیلع  اذـه  َّنأ  و  یلوسر ، دّـمحم  اذـه  ّنأ  مکبرب و  تسلأ 

ینیدل و هب  رـصتنا  َّيدهملا  ّنأ  یملع و  ناّزخ  يرمأ و  هالو  هدـعب  نم  هؤایـصوأ  نینمؤملاریمأ و  ُّیلع  یلوسر و  ٌدّـمحم  مّکبر و  ینَّثا 
تتبثف ّرقی  مل  مدآ و  دـحجی  مل  اندهـش و  ّبر و  اـی  اـنررقأ  اولاـق : .ًاـهرک  ًاـعوط و  هب  دـبعا  یئادـعأ و  نم  هب  مقتنا  یتـلود و  هب  رهظأ 
یِـسَنَف ُْلبَق  نِم  َمَدآ  َیلِإ  اَنْدِهَع  ْدََقلَو  : )) ّلجوّزع هلوق  وه  هب و  رارقإلا  یلع  ٌمزع  مدآل  نکی  مل  ّيدـهملا و  یف  هسمخلا  ءالؤهل  همیزعلا 

؛(3) كرتف وه : اّمنإ  لاق :  (2) (( اًمْزَع َُهل  ْدَِجن  َْملَو 

نانمؤمریما یلع  نیا  تسین و  نم  لوسر  دـمحم  نیا  و  متـسین ؟ امـش  راـگدرورپ  نم  رگم  دومرف : تفرگ و  ناـمیپ  ناربمغیپ  زا  سپس 
لوسر دمحم  میامش و  راگدرورپ  نم  هک  تفرگ  نامیپ  مزعلاولوا  ناربمغیپ  زا  و  دش ، اجرباپ  اهنآ  توبن  سپ  ارچ  دنتفگ  دشاب ؟ یمن 

منید وا  هلیسو  هب  هک  تسا  یسک  يدهم  هک  نیا  نم و  ملع  ناراد  هنازخ  نم و  رما  نایلاو  وا ، زا  دعب  ءایـصوا  نانمؤمریما و  یلع  نم و 
دنتفگ .موش  تدابع  یهاوخن  یهاوخ  وا  هلیسو  هب  مریگ و  ماقتنا  منانمشد  زا  منک و  راکشآ  ار  متلود  مهد و  ترصن  ار 

139 ص :

.172 هیآ فارعا ، هروس  - 1
.115 هیآ هط ، هروس  - 2

هل نکی  مل  ّهنأ  یلع  لومحم  ّهنأک  : » دنراد ینایب  ثیدح  نیا  لیذ  رد  یـسلجم  همالع  موحرم  .مکی  تیاور  ص12 ، ج3 ، یفاکلا ، - 3
« .مزعلا یلوأل  ناک  ام  هل  رّکذتلا  رمألا و  اذهب  رورسلا  ّماتلا و  مامتهإلا  مزعلا و  نم 
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تهج زا  نت  جنپ  نآ  يارب  یمزعلاولوا  ماقم  سپ  دومن ، رارقا  هن  درک و  راکنا  هن  مدآ  یلو  میداد ، یهاوگ  میدرک و  رارقا  اراگدرورپ !
يادـخ راتفگ  تسا  نیا  تشگ .) جراخ  مزعلاولوا  ناربمغیپ  نیا  زا   ) دـشن تفای  نآ  هب  رارقا  رب  یمزع  مدآ  يارب  دـش و  تباث  يدـهم 

نیا رد  یـسن »  » زا دوصقم  دومرف : میتفاین ،» یمیمـصت  شیارب  درک و  شومارف  وا  میدرک ، يدهع  مدآ  اب  شیپ  زا  هنیآ  ره  و  : » لجوزع
.تسا كرت »  » اج

: دومرف ناشیا  هک  دنک  یم  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ملسم  نب  دمحم 

؛(1) ّیلع هیالوب  نیّیبنلا  دهع  ذخأ  ٍّیلع و  هیالو  یلع  نیّیبنلا  قاثیم  ذخأ  یلاعت  كرابت و  هللا  ّنإ 

هیلع یلع  تیالو  رب  دـهع  قاثیم و  ناربمایپ  زا  لاعتم  دـنوادخ  انامه  دومرف : مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  هک  دـیوگ  یم  ملـسم  نب  دـمحم 
.تفرگ مالسلا 

: دیامرف یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ 

(2) .مهتیالو مهتعاطب و  اوّرقأف  هل  اولثم  یتیب و  لهأ  هیالو  یتیالو و  هیلع  تضرع  یّتح  هّلضألا  یف  ّیبنل  هوبنلا  تلماکت  ام 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

؛(3) اناوس نم  یلع  انلضفب  انّقح و  هفرعمب  ّالإ  ّطق  ّیبَن  َءِّیُبن  ام 

.ام زا  ریغ  رب  ام  يرترب  لضف و  هب  ام و  قح  تفرعم  ببس  هب  رگم  دیسرن  توبن  هب  يربمایپ  زگره 

: دیامرف یم  رگید  یتیاور  رد  ترضح 

140 ص :

.26 تیاور ص281-280 ، ج26 ، راونألا ، راحب  ص21-22 ؛ تاجردلا ، رئاصب  - 1
.27 تیاور ص281 ، ج26 ، راونألا ، راحب  ص51 ؛ تاجردلا ، رئاصب  - 2
.28 تیاور ص281 ، ج26 ، راونألا ، راحب  ص22 ؛ تاجردلا ، رئاصب  - 3
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؛(1) اناوس نم  یلع  انلیضفت  انتیالوب و  ّالإ  لسُرا  لوسر  نم  َءِّیُبن و ال  ٍِّیبَن  نم  ام 

.نارگید رب  ام  يرترب  شریذپ  ام و  تیالو  هلیسو  هب  رگم  دیسرن  تلاسر  توبن و  هب  یلوسر  ربمایپ و  چیه 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

؛(2) اهب ّالإ  ّطق  ٌِّیبَن  ثعبی  مل  یتلا  هللا  هیالو  انتیالو 

.نآ شریذپ  ام و  تیالو  هلیسو  هب  رگم  هدومرفن  ثوعبم  ار  يربمایپ  زگره  هک  تسا  يدنوادخ  تیالو  نامه  ام  تیالو 

دنتـسه و لاعتم  دـنوادخ  قلطم  هفیلخ  نانآ  اریز  دـنور ؛ یم  رامـش  هب  زیچ  همه  نوناک  ادـخ ، تراهط  تمـصع و  نادـناخ  نیا ، ربانب 
، مزعلاولوا يایبنا  زا  اهنآ  تیالو  قاثیم  ور ، نیمه  زا  .تساهنآ  تیالو  شریذـپ  مزعلاولوا ، يایبنا  رب  یتح  یهلا  تمحر  لوصو  قیرط 

.تسا هدوب  نادناخ  نیا  تیالو  رما  رد  ناشیا  ندوب  مزع  بحاص  مکحم و  میمصت  تلع  هب 

لطاب قح و  روحم  روضح 

.دـبای یم  همادا  ناـنچ  مه  هدرک و  یم  يربـهر  یتسرپرـس و  ار  قح  ههبج  هدوب و  يراـج  خـیرات  لوط  رد  قح  روحم  ساـسا ، نیا  رب 
.تسا هتخادرپ  یم  يریگرد  هضراعم و  هب  هتـشاد و  دوجو  لطاب  ياه  روحم  قح ، ههبج  یخیرات  ياه  هقلح  یمامت  راـنک  رد  هتـسویپ 

: دیامرف یم  میرک  نآرق 

(3) ؛)) ِّنِْجلاَو ِسنِإلا  َنیِطایَش  اوُدَع  ٍِّیِبن  ِّلُِکل  اَْنلَعَج  َِکلَذَکَو  ))

141 ص :

.29 تیاور ص281 ، ج26 ، راونألا ، راحب  - 1
.ما یس  تیاور  ص281 ، ج26 ، راونألا ، راحب  ص22 ؛ تاجردلا ، رئاصب  - 2

.112 هیآ ماعنا ، هروس  - 3

خیرات ۀفسلف  www.Ghaemiyeh.comتیودهم و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 280زکرم  هحفص 146 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14108/AKS BARNAMEH/#content_note_141_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14108/AKS BARNAMEH/#content_note_141_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14108/AKS BARNAMEH/#content_note_141_3
http://www.ghaemiyeh.com


.میتشامگرب نج  سنا و  نیطایش  زا  ینانمشد  يربمایپ  ره  يارب  هنوگ  نیدب  و 

رامش هب  خیرات  لوط  رد  نیطایش  روحم  دنتخادرپ ، تفلاخم  هب  مزعلاولوا  ناربمایپ  ربارب  رد  هک  سنا  نیطایـش  زا  هورگ  نآ  ور ، نیا  زا 
، دندومن تفلاخم  یگداتسیا و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  یبن  لباقم  رد  هک  سنا  نیطایـش  زا  هتـسد  نآ  نانچ  مه  دنور و  یم 
لاعف و روضح  روحم  ود  لطاب  قح و  ههبج  ود  رد  هتسویپ  ساسا ، نیا  رب  .دنتـسه  خیرات  رد  نج  سنا و  ياه  تنطیـش  یمامت  روحم 

یم تیریدم  یتسرپرس و  لطاب  یلـصا  روحم  اب  رابکتـسا  قح و  یلـصا  روحم  روضح  اب  تیدوبع  ور ، نیا  زا  .دنا  هتـشاد  رگ  تیاده 
.دوب دهاوخ  ههبج  ود  رد  یلصا  ياه  روحم  نیا  عبات  هشیمه  اه  ناسنا  ياه  هدارا  دوش و 

لطاب قح و  یخیرات  ریسم 

لطاب ههبج  هراومه  .دننک  یم  یط  ار  يریـسم  شیوخ  یخیرات  یتسرپرـس  تیاده و  يارب  لطاب  قح و  یلـصا  ياه  روحم  زا  کیره 
درد هب  یمدآ  ناس  نیدـب  .دزادرپ  یم  راکـش  شـالت و  هب  طـخ  نآ  رد  دـنیزگ و  یمرب  سفن » لـیوست   » زیلهد زا  ار  دوخ  روبع  ریـسم 

: دـهد یم  همادا  دوخ  تکرح  هب  يو  ياه  نیقلت  اه و  ماهلا  ناطیـش و  تیروحم  اب  ناـسنا  ههبج ، نیا  رد  .دـیآ  یم  راـتفرگ  رابکتـسا 
(1) ((. ْمِِهئآِیلْوَأ َیلِإ  َنوُحوَیل  َنیِطایَّشلا  َّنِإ  ))

.دبای یم  راب  یهلا  تیدوبع  ناتسآ  هب  ربعم  نیمه  زا  دنیزگ و  یمرب  سفن » رییغت   » زیلهد زا  ار  دوخ  روبع  ریسم  قح  ههبج  یلو 

142 ص :

.121 هیآ ماعنا ، هروس  - 1
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یم میرک  نآرق  هک  ناـنچ  مه  تشاد ، دـنهاوخ  ار  يرگید  یخیراـت  بورغ  دوخ و  عولط  راـظتنا  هنوگ  نیا  ههبج  ود  نآ  زا  کـیره 
ْاوُرِظَْتناَف : )) دیامرف

(1) ((. َنیِرِظَتنُْملا َنِّم  مُکَعَم  یِّنِإ 

مه رد  ار  لطاب  راموط  دش و  دـهاوخ  ققحم  يزور  یخیرات  راظتنا  نیا  درب و  یم  رـس  هب  يرگید  بورغ  راظتنا  رد  ود  نآ  زا  کیره 
هک دیامرف  یم  ایبنا  هب  باطخ  نارق  رد  دنوادخ  .دیچیپ  دهاوخ 

مرب و یم  رـس  هب  راظتنا  رد  امـش  هارمه  هب  مه  نم  .تسا  قح  يدوبان  هک  دـینامب  دوخ  موش  فادـها  راظتنا  رد  امـش  وگب  نانمـشد  هب 
تکاله و یخیرات و  فلتخم  راودا  رد  تکاله  يدوبان و  دوش ؛ یم  راچد  دوخ  یخیرات  يدوبان  هب  لـطاب  هنوگچ  هک  دـید  دـیهاوخ 

.ییاهن يدوبان 

هداد ناشن  ایبنا  هب  ار  خـیرات  نایاپ  تقلخ ، ناوا  زا  شیوخ  عماـج  حرط  رد  لاـعتم  دـنوادخ  دنتـشاد ، تراـشا  تاـیاور  هک  ناـنچ  مه 
: تسا هدمآ  تایاور  رد  تسا ،

یملع و ُناّزخ  يرمأ و  هالو  هدعب  نم  هؤایـصأ  نینموملاریمأ و  ٌّیلع  یلوسر و  دّمحم  مّکبر و  ّینأ  مزعلا  یلوأ  یلع  قاثیملا  ذخأ  و  ... 
(2) .ًاهرک ًاعوط و  هب  ُدبعأ  یئادعأ و  نم  هب  مقتنأ  یتلود و  هب  رهظأ  ینیدل و  هب  رصتنا  َّيدهملا  ّنأ 

هاگ نآ  دهد ؛ یم  ناشن  خیرات  تکرح  شنیرفآ و  هخرچ  رد  ار  شیوخ  ریبدـت  تیادـه و  تیانع ، یبوخ  هب  یتسه  راگدرورپ  بر و 
هللا لجع  يدـهم  ترـضح  نایاپ ، رد  دریگ و  یم  رارق  هخرچ  نیا  روحم  نوناک و  رد  تراـهط  تمـصع و  نادـناخ  سدـقم  راونا  هک 

یخیرات ماقتنا  دراد و  یم  اپرب  ار  قح  تلود  دزیخ و  یمرب  يرای  ترصن و  هب  فیرشلا  هجرف  یلاعت 

143 ص :

.20 هیآ سنوی ، هروس  - 1

ص12. ج3 ، یفاکلا ، - 2
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(1) .دنارتسگ یم  یتیگ  رسارس  رد  ار  یهلا  تیدوبع  دناتس و  یم  شنانمشد  زا  ار  شیوخ 

تایاور زا  یـضعب  هک  نانچ  مه  دنا  هتـشاد  تیانع  هجوت و  يودهم  شخبدیما  نشور و  هدـنیآ  هب  دوخ  هاگن  رد  هتـسویپ  یهلا  يایبنا 
: دنراد تراشا  نادب 

و مالـسلا ، هیلع  مئاقلا  هّوق  لاق :  (2) (( ٍدـیِدَش ٍنْکُر  َیلِإ  يِوآ  ْوَأ  ًهَُّوق  ْمُِکب  ِیل  َّنَأ  َْول  لاـق  : )) هللا لوق  یف  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبأ  نع 
؛(3) هباحصأ رشع  هثالث  ٍهئامثالث و  دیدشلا  نمرکا 

مالـسلا و 313 هیلع  مئاـق  ترـضح  يورین  توق و  مالـسلا  هیلع  طول  ترـضح  دومرف : هفیرـش  هیآ  ةراـبرد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
.دومن وزرآ  دنوادخ  زا  ار  ترضح  باحصا 

ریـسم زا  ینـشور  ریوـصت  تقلخ ، لوا  زا  قـح  ههبج  .دـنا و  دوـب ه  رگید  مه  يدوباـن  تکـاله و  راـظتنا  رد  ههبج  ودره  ور ، نـیا  زا 
ققحت ولج و  يوس  هب  یماگ  ار  خیرات  تکرح  نارود ، یمامت  رد  قح  ياه  روحم  تسا و  هتـشاد  نآ  نشور  هدنیآ  خـیرات و  تکرح 
خیرات تکرح  یلصا  روحم  تبیغ  رصع  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رمالا  بحاص  ترضح  .دنا  درب ه  شیوخ  یخیرات  راظتنا 

کیرات عماوج  هب  اه  ربا  سپ  زا  ار  تیاده  رون  شراب  دنز و  یم  مقر  ار  خیرات  لماکت  دنور  شیوخ  ینطاب  تیاده  اب  دوب و  دـهاوخ 
دهاوخ ینوزف  شبات  شراب و  نیا  دوش ، رادروخرب  يرتشیب  ياه  یگدامآ  تیلباـق و  زا  رـشب  هک  ینازیم  هب  دزاـس و  یم  هناور  يرـشب 

.تفای

تیلوفط نارود  زا  هدمآ و  گنت  هب  اه  يروحمدوخ  یشومچ و  زا  هک  دروآ  یم  تسد  هب  يرتشیب  هرهب  تیالو  شبات  زا  ینامز  رشب 

144 ص :

ص282. ج26 ، راونالا ، راحب  - 1
.80 هیآ دوه ، هروس  - 2

ص156. ج2 ، یشایعلا ، ریسفت  - 3
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: دنتفگ مالسلا  هیلع  فسوی  ترضح  ناردارب  هک  نانچ  دشاب ، هدرک  رذگ  دوخ  یخیرات 

(1) ؛)) ٍنِیبُّم ٍلَالَض  یَِفل  اَنَابَأ  َّنِإ  ٌهَبْصُع  ُنَْحنَو  ))

.دنتسه یهار  مگ  رد  نامردام  ردپ و  میتسه و  دنمورین  یعمج  ام 

الب اه و  زیخو  تفا  زا  سپ  دوب و  هدرک  هار  مگ  ار  نانآ  یهاوخدوخ ، يروحمدوخ و  دندوب و  هتسب  لد  شیوخ  عمج  ناوت و  هب  نانآ 
هیلع فسوی  ترضح  .دنتخانش  ار  ردارب  دنتفای و  هار  فسوی  هناتسآ  هب  رارطـضا  نیمه  اب  .دندیچیپ  رد  رارطـضا  هب  اه  يراتفرگ  اه و 

مالـسلا هیلع  نانمؤمریما  هک  نانچ  مه  تخاس ، مهارف  ار  نانآ  تیاده  ياه  هنیمز  دوخ  ینطاب  ياه  تیادـه  اب  تدـم  نیا  رد  مالـسلا 
دعب دوخ و  دنزرف  رب  راگزاسان  رتش  هدام  ینابرهم  دننام  دروآ ، یم  ور  ام  هب  دوخ  ياه  یشومچ  اه و  ینادرگور  زا  سپ  ایند  : » دومرف

(3) ((. َنوُِحلاَّصلا َيِداَبِع  اَُهثِرَی  َضْرَألا  َّنَأ  ِرْکِّذلا  ِدَْعب  نِم  ِرُوبَّزلا  ِیف  اَْنبَتَک  ْدََقلَو   )) (2): درک توالت  ار  هیآ  نیا  نآ ، زا 

(4) .تسا هدش  ریسفت  ناشیا  باحصا  فیرشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  هب  هیآ  نیا 

145 ص :

.8 هیآ فسوی ، هروس  - 1
تمکح 209. هغالبلا ، جهن  - 2

.105 هیآ ءایبنا ، هروس  - 3
.مشش تیاور  ص47 ، ج51 ، راونالا ، راحب  - 4

خیرات ۀفسلف  www.Ghaemiyeh.comتیودهم و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 280زکرم  هحفص 150 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14108/AKS BARNAMEH/#content_note_145_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14108/AKS BARNAMEH/#content_note_145_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14108/AKS BARNAMEH/#content_note_145_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14108/AKS BARNAMEH/#content_note_145_4
http://www.ghaemiyeh.com


146 ص :

خیرات ۀفسلف  www.Ghaemiyeh.comتیودهم و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 280زکرم  هحفص 151 

http://www.ghaemiyeh.com


خیرات ۀفسلف  نییبت  رد  يودهم  ياه  هراگنا  مود : لصف 

، هناـنهاک ینیب  شیپ  ییوـگ و  شیپ  دـننام : دراد ، دوـجو  خـیرات  تکرح  ینیب  شیپ  يارب  یفلتخم  ياـه  زادـنا  مـشچ  اـه و  هاگدـید 
نیا رب  .دور  یم  رامش  هب  هاگدید  نیرت  قیقد  نیرت و  لماک  خیرات ، یلاعتم  ۀفسلف  ایوگ  .ینایحو  یفـسلف و  یبرجت ، یملع ، یتیریدم ،

ۀفسلف .دننک  یم  نایب  ینـشور  هب  ار  خیرات  تکرح  ریـس  ینید ، ینایحو و  ياه  لیلحت  کمک  هب  یفـسلف  یبرجت و  ياه  هتفای  ساسا ،
: ددرگ یم  نییبت  ریز  ياه  هراگنا  هب  هجوت  اب  خیرات  یلاعتم 

لامک يوس  هب  تکرح 

.تسا نتفرگ  جوا  لامک و  يوس  هب  يرـشب  هعماج  ناسنا و  یبیـشن  زارف و  ریـس  تکرح و  هدـنیآ ، خـیرات  ةراـبرد  هراـگنا  نیرت  مهم 
یعامتجا یقلخ و  یلقع ، لامک  زا  ترابع  یناسنا ، لامک  جوا  .تسا  یلاعتم  لماکتم و  یماجرف  هب  رواب  يانعم  هب  يرواب ، تشونرس 

رب لماکت ، يوس  هب  رشب  ییامن  هار  يرب و  هار  ساسا ، نیا  رب  .تسا 
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لامک و هلحرم  هب  ار  رـشب  تروص ، نیرت  هدیدنـسپ  نیرتهب و  هب  ات  هدـش  هداهن  نانآ ) يایـصوا  ناربمایپ و   ) لماک ياه  ناـسنا  هدـهع 
دهاوخ تسد  هب  دوعوم ) یجنم  روهظ  یخیرات (  هماگنه  نیرت  هوکـشاب  رد  ناسنا  ییاهن  بولطم و  لاـمک  هتبلا  .دـنهد  قوس  یلاـعت 

.دمآ

، يدازآ تردـق ، یهاـگآ ، تعیبـط ، اـب  شا  هطبار  رد  لـماکت  ینعی  تـسا ، هبناـج  هـمه  لـماکت  ناـسنا ، ییاـهن  ماـجرف  تشوـنرس و 
تیادـه نوناـق  ساـسارب  ار  لـماکت  تکرح و  نیا  ییاـبطابط ، همـالع  .تیونعم  تیاـهن  رد  یتـسود و  ناـسنا  تاـساسحا ، فطاوع ،

، ترورـض مکح  هب  ناسنا  عون  تسا ، يراج  شنیرفآ  عاونا  همه  رد  هک  یمومع  تیادـه  نوناق  بجوم  هب  .دـنک  یم  هیجوت  یمومع 
نیا رگا  هک  تسا  یهیدـب  .دـنک  یم  ییاـمن  هار  تداعـس  تیناـسنا و  لاـمک  يوس  هب  ار  وا  هک  دراد  توـبن ) یحو و  يورین   ) ییورین

رد دوب ، دهاوخ  لطاب  وغل و  زیهجت ، لصا  دشاب ، هتشادن  عوقو  ناکما  تسا ، یعامتجا  شا  یگدنز  هک  ناسنا  يارب  تداعـس  لامک و 
.دور یم  رامـش  هب  زین  ناسنا  دوخ  زاین  تساوخ و  هک  تسا  یمومع  ینوناق  اهنت  هن  رما  نیا  .درادـن  دوجو  شنیرفآ  رد  وغل  هک  یلاـح 
هدوب تداعس  هب  نورقم  هیوس  همه  یعامتجا و  یگدنز  يوزرآ  رد  هتسویپ  دیزگ ، انکـس  نیمز ، رد  هک  يزور  زا  رـشب  رگید ، نایب  هب 

يو داهن  رد  يدیما  وزرآ و  نینچ  زگره  تشادن ، یجراخ  ققحت  هتساوخ  نیا  رگا  .تسا  هتشاد  مدق  يزور  نینچ  ندیـسر  دیما  هب  و 
(1) .تفای یمن  ققحت  زین  یگنسرگ  یگنشت و  اذغ ، بآ و  نودب  هک  نانچ  تسب ، یمن  شقن 

.دراد دوجو  یلماـکت  تکرح  خـیرات ، رهوـگ  ترطف و  رد  وا ، رواـب  هب  .درگن  یم  هراـگنا  نیا  هب  يرگید  هاگدـید  زا  يرهطم  دـیهش 
، دوخ تشرس  مکح  هب  تعیبط  دوخ  دننام  خیرات ، یناسنا  شنیب  ربانب  خیرات 
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هن خـیرات ، تعیبط  .تسا  خـیرات  هلمج  نآ  زا  تعیبط و  يازجا  تاذ  همزال  لامک ، يوس  هب  تکرح  تسا ؛ لـماکت  لوحت و  لاـح  رد 
يرازبا یکینکت و  ینف و  هبنج  اهنت  خیرات ، لماکت  لوحت و  .تسانعم  هدام و  زا  جودزم  ناسنا ، درف  تعیبط  دننام  هکلب  ضحم ، يدام 

رد دریگ و  یمربرد  ار  ناسنا  یگنهرف  يونعم و  نوئش  همه  تسا ، هبناج  همه  هدرتسگ و  درادن ؛ دنهد ، یم  مان  ندمت  نادب  هچ  نآ  و 
(1) ...تسا یعامتجا  یطیحم و  ياه  یگتسباو  زا  ناسنا  يدازآ  تهج 

، تروص نیا  ریغ  رد  .تسا  ناـسنا  ندـش  یلاـعتم  اـه و  شزرا  تیمکاـح  تیدوـبع و  يوـس  هب  خـیرات  ریـس  تکرح و  لاـح ، ره  رد 
هتـشاد دوجو  ییاه  شلاچ  عناوم و  اه ، یتساک  اه ، دورف  زارف و  تکرح ، نیا  رد  دنچره  دومن ؛ یم  چوپ  وغل و  يرما  خـیرات  تکرح 

.تسا

يدام تفر  شیپ  هعـسوت و  هک  لاح  هژیو  هب  دنا ، هدوب  تفر  شیپ  دشر و  لاح  رد  هراومه  اه  ناسنا  خیرات  لوط  رد  هک  تسا  ینتفگ 
هصخاش زا  ناوارف  تاناکما  تحار و  یگدنز  يداصتقا و  هافر  يدودح  ات  هدیـسر و  جوا  هب  تعنـص  شناد و  هتفر ، ارف  رایـسب  ناسنا 

تفر و شیپ  زین  یعاـمتجا  یگنهرف و  یقـالخا ، ظاـحل  زا  ناـسنا  هک  درک  اـعدا  ناوت  یم  اـیآ  اـما  .دور  یم  رامـش  هب  نآ  مهم  ياـه 
تعنـص و ینابرق  ناسنا  تسب و  یعاـمتجا  یقـالخا و  یحور ، تالکـشم  هوبنا  رب  ار  دوخ  مشچ  ناوت  یم  اـیآ  تسا ؟ هتـشاد  لـماکت 

زین ار  یماکداش  تداعس و  یتعنص ، یملع و  روآ  تریح  عیرـس و  تفر  شیپ  نیا  ایآ  تسناد ؟ یلاعتم  رطاخ و  هدوسآ  ار  يژولونکت 
يدام هافر  يویند و  تداعـس  نیمأت  لابند  هب  اهنت  ناسنا  ایآ  ًالوصا  تسا ؟ هدرک  نیمأت  ار  وا  یعقاو  فدـه  هتـشاد و  ینازرا  ناـسنا  هب 

؟ دراد زین  يرتالاو  ياه  هتساوخ  اه و  نامرآ  ای  تسا ،
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رد تسا ؛ هدیـسر  لـماکت  تفر و  شیپ  هب  زین  یگدـنز  رگید  داـعبا  رد  فـلتخم ، ياـه  هبنج  رد  تفر  شیپ  همه  نـیا  اـب  ناـسنا  اـیآ 
شمارآ حلـص و  عون ، مه  هراـبرد  تیلوئـسم  ساـسحا  یلد ، مه  نواـعت و  یناـسنا ، مراـکم  لـیاضف و  شرورپ  يراد ، نید  قـالخا ،

رد یلو  دـناد ، یم  هتفر  شیپ  عاـمتجا  یتالیکـشت  یناـمتخاس و  طـباور  تعیبط و  لـئاسم  رد  ار  ناـسنا  يرهطم  دیهـش  ...و ؟ یحور 
.تسا هتفرن  شیپ  نادنچ  قالخا  تیونعم و  اه ، ناسنا  رگید  اب  طابترا 

زا ریغ  رشب  راظتنا  دروم  بولطم و  تیعضو  هک  یلاح  رد  تسا ، نینچ  روهظ  زا  شیپ  رصع  رضاح و  لاح  رد  رـشب  یگدنز  تیعـضو 
مه هارمه  اپ و  مه  يدام ، تفر  شیپ  يونعم و  لماکت  ینعی  دوب ، دهاوخ  نیا  زا  ریغ  زین  یهلا  تساوخ  تنـس و  ساسارب  تسا و  نیا 

ریگارف يرهاظ و  يرما  عماوج ، هدولآژک  راجنهبان و  تیعـضو  نیا  هتبلا  .تسا  داعبا  یماـمت  رد  اـیاپ  اـیوپ و  یناـمرآ ، هعماـج  هدوب و 
، لاح ره  رد  .تسا  بولطم  یعقاو و  لاـمک  بلط  تیونعم و  قـالخا و  يوس  هب  تکرح  رـشب  یقیقح  ینورد و  تیعـضو  یلو  تسا 

.دیآ یم  تسد  هب  دوعوم  حلصم  تموکح  وترپ  رد  دوخ  نیرید  ياه  وزرآ  لامآ و  نیا  هب  اه ، ناسنا  ندیسر  یهلا و  تراشب  ققحت 

هب یناسنا  ياه  شزرا  ظاحل  زا  جیردت  هب  ناسنا  دنک و  یم  ادیپ  کیژولوئدیا  هبنج  رتشیب  جیردت  هب  خیرات  لوط  رد  ناسنا  ياه  ورین 
تموکح رما  تیاهن  رد  هک  اج  نآ  ات  دوش  یم  رت  کیدزن  لآ  دـیا ه  هعماج  لآ و  دـیا ه  ناـسنا  هلحرم  هب  ینعی  دوخ  لاـمک  لـحارم 

یم ریبعت  يدـهم  تموکح  هب  نآ  زا  یمالـسا  تاریبعت  رد  هک  یناسنا  ياه  شزرا  لماک  تموکح  ینعی  دـش ، دـهاوخ  اـپرب  تلادـع 
(1)  . ...دنام دهاوخن  يرثا  هنایارگدوخ  هناه و  اوخدوخ  هنابآم و  ناویح  لطاب و  ياه  ورین  تموکح  زا  هاگ  نآ  دوش و 
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حلص و اب  یتسیز  مه  دوش و  یم  داد  لدع و  زا  رپ  هدنیآ  رد  يرـشب  هعماج  ترورـض ، مکح  هب  هک  تسا  دقتعم  زین  ییابطابط  همالع 
دوب و دـهاوخ  ناسنا  دوخ  تسد  هب  یعـضو  نینچ  رارقتـسا  هتبلا  .دـنوش  یم  لامک  تلیـضف و  قرغ  یناسنا  دارفا  درتسگ و  یم  اـفص 

(1) .دوب دهاوخ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  تایاور  ناسل  هب  يرشب و  ناهج  یجنم  يا  هعماج  نینچ  ربهر 

دصقم فده و 

نیا هب  ندیـسر  فدـه و  نیا  ققحت  تهج  رد  وا  تکرح  درادـن و  رتشیب  دـصقم  فدـه و  کی  ناـسنا  ینید ، ياـه  هزومآ  ساـسارب 
ياه هزومآ  هک  دراد  دوجو  یفلتخم  ياه  درک  يور  یعرف و  فادها  یلاعتم ، دحاو و  فده  نیا  هب  ندیسر  يارب  هتبلا  .تسا  دصقم 

دنهاوخ زاب  الاب  ملاع  هب  ناسنا ، هلمج  زا  یتسه و  ناـهج  همه  هک  دـیآ  یم  تسد  هب  نآرق  تاـیآ  زا  .دـننک  یم  هراـشا  اـهنآ  هب  ینید 
: تسا وا  ِنآ  زا  دنوادخ و  يوس  هب  یگدنز  نایاپ  روما و  یمامت  ماجرف  تشگ و 

(2) ؛)) ِرُومإلا ُهَِبقاَع  ِهَّللا  َیلِإَو  ))

.تسوا يوس  هب  اه  راک  ماجرف  و 

(3) ؛)) ِرُومإلا ُهَِبقاَع  ِهَِّللَو  ))

.تسادخ ِنآ  زا  اه  راک  همه  ماجرف  و 

(4) ؛)) ُرُومُألا ُعَجُْرت  ِهّللا  َیلِإَو  ))

.دوش یم  هدنادرگزاب  ادخ  يوس  هب  اه  راک  همه ]  ] و
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عیسو و يا  هریاد  تیدوبع ، تدابع و  .دنک  یم  میسرت  يرـشب  ناوراک  يارب  نآرق  هک  تسا  یفده  تیدوبع  تدابع و  ساسا ، نیا  رب 
اه هتساوخ  هک  دوش  یم  ققحم  یتروص  رد  فده  نیا  .دریگ  یمارف  نیمز  رب  ار  ناسنا  یگدنز  نوئـش  همه  هک  نانچ  دراد ، درتسگ ه 
اه يژک  لـیاذر و  ياـج  هب  تیونعم  تیدوبع و  ددرگ و  ققحم  وا  تداـبع  تخانـش و  ارجا و  یتـیگ  رـسارس  رد  ادـخ  ياهروتـسد  و 

: دنیشنب

(1) ؛)) ِنوُُدبْعِیل َّالِإ  َسنإلاَو  َّنِْجلا  ُْتقَلَخ  اَمَو  ))

.دننک تدابع  ارم  هک  نیا  يارب  رگم  میدیرفاین  ار  سنا  نج و  و 

فده هب  تقلخ  تسناوت ، تسناد و  ناسنا  یتقو  هک  نیا  ات  هدرمشنرب  نتـسناوت  نتـسناد و  رتشیب  ار  ناسنا  شنیرفآ  تلع  نآرق  زگره 
وا هب  دزاسب و  دهاوخ  یم  ار  ناسنا  نآرق  .تسا  فده  دوخ  ادخ ، شتسرپ  دتـسرپب و  ار  ادخ  ات  هدش  هدیرفآ  ناسنا  هکلب  دسرب ، دوخ 

هبنج هن  دراد ، یمدـقم  هبنج  رگید  زیچ  ره  سب و  تسادـخ و  اـهنت  مالـسا ، ناـمرآ  فدـه و  دـهدب و  دـهاوخ  یم  ناـمرآ  فدـه و 
(2) .یلصا فده  لالقتسا و  تلاصا و 

شتسرپ و حلاص ، لامعا  اه ، یکین  يوس  هب  تقبـس  یقالخا ، لیاضف  شرورپ  مزلتـسم  وا ، هب  ندیـسر  ادخ و  يوس  هب  تکرح  ریس و 
تداعس و یعون  هب  مادک  ره  دور و  یم  رامش  هب  ناسنا  یلاعت  لامک و  یعقاو  قادصم  انعم و  اهنیا  .تسا  ...و  اوقت  تلادع و  تدابع ،

ناربمایپ نایم  نیا  رد  .دنز  یم  مقر  وا  يارب  ار  لداعتم  لماکتم و  یلاعتم ، مارآ ، يا  یگدنز  دـنک و  یم  نیمأت  ار  ناسنا  یتخب  شوخ 
لیاضف ادخ و  يوس  هب  مدرم  توعد  لاصتا و  هطقن  ناماما  و 
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.56 هیآ تایراذ ، هروس  - 1
ص76. ناسنا ، یعامتجا  لماکت  - 2
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هتـساوخ نیا  خیرات ، لوط  رد  نونکات  .دنراد  تیمهااب  رثؤم و  یـشقن  یقیقح ، الاو و  ياه  نامرآ  فادها و  ققحت  رد  دـنا و  یقالخا 
.تفای دهاوخ  ققحت  روحم  قالخا  ارگ و  لامک  یتلود  رد  هدنیآ و  رد  اما  تسا ، هدشن  ققحم  رشب  یعقاو 

تکرح مسیناکم  ریسم و 

اه و نامرآ  هب  ندیسر  يارب  نایارگ  لطاب  ناتسرپ و  قح  ياه  ششوک  اه و  شیوپ  هصرع  ار  يرشب  یگدنز  خیرات و  هنحـص  نآرق ،
یعقاو تداعس  تلادع و  ققحت  یناسنا ، لیاضف  بسک  ادخ ، شتسرپ  قح ، زا  يوریپ  یپ  رد  ناتسرپ ، قح  .دنک  یم  دای  دوخ  فادها 
تورث ینار ، توهـش  لابند  هب  نایارگ  لطاب  اما  دنتـسه ، ...و  روز  رز و  زا  يرود  یتسرپادـخ ، شرتسگ  تیبثت و  ناـمیا ، اـه ، ناـسنا 

قح ناتسرپ و  قح  سأر  رد  .دنا  یهاوخدوخ  ربکت و  ماقم ، بسک  يزیرگ ، تلادع  یهابت ، يرگداسف و  رفک ، متس ، ملظ و  يزودنا ،
.دنراد رارق  نارگ  متس  ناه و  اش  اه ، نوعرف  ناطیش ، نایارگ ، لطاب  سأر  رد  ناحلاص و  یهلا و  يایلوا  ناربمایپ ، نایوپ ،

مسیناکم كرحم و  اهنآ ، نیب  شکمشک  داضت و  عقاو  رد  دراد و  دوجو  يریگرد  عازن و  لطاب ، قح و  ههبج  هورگ و  ود  نیب  هراومه 
عفانم هدرک و  مالعا  روز  رز و  نارادمدرس  اه و  نوعرف  يرگ  متـس  رفک و  اب  ار  دوخ  تفلاخم  هراومه  ناربمایپ  .تسا  خیرات  تکرح 
عفانم اب  هک  هدوب  یعامتجا  تلادـع  یتسرپادـخ و  ققحت  هب  اهنآ  یلـصا  توعد  .دـنا  دیـشک ه  شلاـچ  هب  ار  اـهنآ  لـطاب  عورـشمان و 

.تسا هتشاد  ضراعت  نایارگ  لطاب  يویند  راشرس و 

نارادمدرس تعاطا  زا  هک  دنا  دوب ه  هعماج  متـس  تحت  تسد و  یهت  دارفا  زین  یهلا  نالوسر  هب  ناگدنروآ  نامیا  نادنمرواب و  رتشیب 
ماگ يزیتس  ملظ  قح و  قیرط  هب  دنا و  هدرک  یچیپرس  لطاب ، رفک و 
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.تسا هدوب  تسرپادخ  قح و  هورگ  اب  نانآ  یگشیمه  عازن  يریگرد و  لطاب و  ههبج  شنکاو  ثعاب  لماوع ، نیا  همه  .دنا  داهن ه 

داضت ناطیـش و  مدآ و  نایم  داضت  زا  هک  هنوگ  نامه  تسا ، هدرک  حرطم  يرـشب  عماوج  تابـسانم  رد  ار  هزرابم  داضت و  میرک  نآرق 
تردـق هدارا و  يدازآ  .تسا  هدرک  دای  لطاب  قح و  هزرابم  یهاگ  رفک و  نامیا و  هزرابم  یهاـگ  ار  نآ  هدرب و  ماـن  تعیبط  ملاـع  رد 

هدیشک لطاب  يوس  هب  یهورگ  قح و  يوس  هب  یعمج  نآ ، ربانب  هک  نانچ  تسا ، یخیرات  یتیعقاو  هداد ، رـشب  هب  دنوادخ  هک  یباختنا 
.دنوش یم 

ایبنا رـس  تشپ  هک  دنتـسه  ینمؤم  ياه  ورین  نامه  تسا ، خـیرات  لـک  تعـسو  هب  هک  لـطاب  قح و  هزراـبم  نادـیم  رد  قح  ياـه  ورین 
مهم نیرخآ و  یمالـسا  تما  نایم ، نیا  رد  .تسا  هدوب  نانآ  نانیـشناج  ناربمایپ و  اب  هراومه  هزرابم  نیا  يربهر  دننک و  یم  تکرح 

(1) .دراد هدهع  رب  اه  ههبج  مامت  رد  ار  لطاب  اب  هزرابم  تیلوئسم  دور و  یم  رامش  هب  هلسلس  نیا  هقلح  نیرت 

یـسوم میهاربا و  زارت  زا  یهورگ  لطاب ، لها  هورگ  قح و  لها  هورگ  نایم  ریگ  یپ  يدربن  نادیم  هراومه  ناهج  دیجم ، نآرق  رظن  زا 
دوهی نارابج  نوعرف و  دورمن و  زارت  زا  یهورگ  نانآ و  نمؤم  ناوریپ  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  مالسلا و  مهیلع  یـسیع  و 
زوریپ لطاب  یهاگ  قح و  یهاگ  اه ، زیتس  اه و  دربن  نیا  رد  تسا : هتـشاد  دوخ  ربارب  رد  ییاسوم  نوعرف ، ره  .تسا  هدوب  نایفـسوبا  و 

.تسا هدوب  هتسباو  یقالخا  يداصتقا و  یعامتجا ، لماوع  هلسلس  هب  اه ، تسکش  اه و  يزوریپ  نیا  هتبلا  یلو  هدوب ،

یپایپ داهج  نآ  نیا ، دوجو  اب  .دنک  یم  حیرصت  نافعضتسم  هنابلط  قح  شقن  ناربکتسم و  نیفرتم و  ألم و  هناعجترم  شقن  هب  نآرق 
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(1) .یتاقبط يدام و  هن  دناد ، یم  یناسنا  يونعم و  تیهام  ياراد  هتشاد ، دوجو  خیرات  رجف  زا  هک  ار  دنرب ه  شیپ 

دادضا نایم  زا  يا  هدیدپ  درورپب و  دوخ  نورد  رد  ار  دوخ  دـض  يزیچ  ره  هک  نآ  ینعی  تسین ، کیتکلاید  يانعم  هب  داضت  نیا  هتبلا 
لماکت تعیبط و  تکرح  لـماع  ار  داـضت  نآرق  رگا  .درادـن  دوجو  ثیداـحا  نآرق و  رد  يداـضت  نینچ  .دریذـپ  ققحت  دـنک و  روبع 

ور ناهج  داضتم ، ود  لادج  رثا  رب  تسا و  هدش  هدیرفآ  نیابتم  فلاختم و  روما  زا  ناهج  رسارس  هک  تسانعم  نیا  هب  دناد ، یم  هعماج 
هب هن  داضت  نیا  اما  تساه ، ناسنا  هعماج و  تایح  اقب و  هلیـسو  لماکت و  هیام  هعماج  تعیبط و  رد  دادـضا  دوجو  .دور  یم  لماکت  هب 

، اـه تواـفتم  اـه ، فلتخم  شزیمآ  زا  هک  تسا  نیا  دوـصقم  هکلب  دـهد ، یم  شرورپ  ار  دوـخ  دـض  يزیچ  ره  هک  تسا  نیا  ياـنعم 
ار امش   » (3) ؛)) اًراَوْطَأ ْمُکَقَلَخ  ْدَـقَو   )) (2): دـیآ یم  دوجو  هب  لماکتم  نیزو و  هعماـج  ددـجم و  عاونا  اـه ، نوگاـنوگ  اـه و  محازتم 

« .دیرفآ نوگانوگ  فلتخم و 

دنا و هتشاد  تسد  رد  ار  قح  ههبج  ...و  نادهاجم  نادحوم و  ناحلاص ، نانمؤم ، هورگ  يربهر  خیرات ، لوط  رد  ناربمایپ  لاح ، ره  رد 
نیب زا  یپ  رد  دنا و  هدرک  یم  ییارآ  فص  لطاب  ههبج  نادسفم  ناقفانم و  ناکرـشم ، نارفاک ، هورگ  ربارب  رد  ناوت  تردـق و  مامت  اب 

تمس هب  نانآ ، حلاص  نانیشناج  ناربمایپ و  يراد  ناکـس  اب  خیرات  ساسا ، نیا  رب  .دنا  هدوب  ناهج  زا  لطاب  رفک و  هیرک  ریوصت  ندرب 
نایب زا  ییوگ ، هدـیزگ  تهج  هب  هک  دراد  دوجو  يرایـسب  تایآ  هراب  نیا  رد  .تسا  هدوب  تکرح  رد  لـطاب  رب  يزوریپ  ییارگ و  قح 

(4) .میدرک زیهرپ  اهنآ 

155 ص :

ص50-49. فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  بالقنا  مایق و  - 1
ص133-131. نآ ، كرحم  يورین  خیرات و  هفسلف  کن : - 2

.14 هیآ حون ،  هروس  - 3
هیآ لمن ، هروس  هیآ 54 و 89 ؛ دوه ، هروس  هیآ 116 ؛ ءارعش ، هروس  66 و 82 ؛ هیآ 60 ، فارعا ، هروس  کن : رتشیب  هعلاـطم  يارب  - 4
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لطاب رب  قح  يزوریپ 

.میبای یمن  لطاب  قح و  ناما  یب  رادـیاپ و  يریگرد  ساکعنا  زج  يزیچ  ار  خـیرات  نوگانوگ ، یخیراـت  دـهاوش  تاـیآ و  هب  هجوت  اـب 
يزوریپ و هتـشاد و  نایرج  تایح  نوگانوگ  ياه  نادیم  رد  موادم و  روط  هب  نونکات  خـیرات  مد  هدـیپس  زا  ود  نیا  ناوریپ  ییورایور 
رد يرایسب  عطاقم  .تسا  هدوب  نانمؤم  ناتسرپ و  قح  روای  هشیمه  دنوادخ  یبیغ  تردق  هتبلا  .تسا  هدیدرگ  تسد  هب  تسد  تسکش 
اما دـنا ، دوب ه  زاـت  تخاـت و  رد  شناراد  نادـیم  لـطاب و  راـشف و  فعـض و  رد  شهار  ناورهر  قح و  هک  هدـمآ  شیپ  خـیرات  دـنور 

.ددرگ یم  ققحم  سوفن  بولق و  یمامت  رب  اـیبنا  طـخ  تیمکاـح  تسا و  ناـبلط  قح  قح و  ِنآ  زا  یهلا  ننـس  قبط  خـیرات  ماـجنارس 
لطاب يانف  مادـهنا و  لالحمـضا و  تسا و  زوریپ  قح  ماجنارـس  لطاب ، قح و  هنمادرپ  ینالوط و  هزرابم  رد  هک  دـهد  یم  دـیون  نآرق 

(1): تسا یمتح 

(2) ؛)) اًقوُهَز َناَک  َلِطاَْبلا  َّنِإ  ُلِطاَْبلا  َقَهَزَو  ُّقَْحلا  ءاَج  ُْلقَو  ))

.تسا يدوبان  وحم و  قیال  دیدرت  یب  لطاب  هک  تخاس  دوبان  ار  لطاب  دمآ و  قح  وگب 

(3) ؛)) َنُومِرْجُْملا َهِرَک  َْولَو  َلِطاَْبلا  َلِْطُبیَو  َّقَْحلا  َّقِحِیل  َنیِِرفاَْکلا * َِرباَد  َعَطْقیَو  ِِهتاَِملَِکب  َّقَحلا  َّقُِحی  نَأ  ُهّللا  ُدیُِریَو  ))

، دورب نایم  زا  لطاب  دوش و  تیبثت  قح  ات  دـنک  عطق  ار  نارفاک  رفک و  هشیر  تیوقت و  دوخ  تاملک  اب  ار  قح  دـهاوخ  یم  دـنوادخ  و 
.دیاین شوخ  ار  نامرجم  دنچره 

ياه هزیتس  عازن و  هتشاد و  همادا  نونکات  خیرات  تاظحل  نیتسخن  زا  نارفاک  نانمؤم و  لطاب و  قح و  نیب  شکمشک  داضت و 

156 ص :

.439 ص437 -  نآرق ، هاگدید  زا  اه  ندمت  اه و  هعماج  طوقس  روهظ و  کن : - 1
هیآ 81. ءارسا ، هروس  - 2

ياه 7 و 8. هیآ  لافنا ، هروس  - 3
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يریگرد و نیا  ینایاپ  هطقن  لاح  .تسا  هتـشادن  خـیرات  رد  یموادـت  رارمتـسا و  هدوب و  ارذـگ  دودـحم و  بوچراهچ ، نیا  زا  جراخ 
لطاب رفک و  يدوبان  قح و  نامیا و  يزوریپ  هبلغ و  داضت ، نیا  ینایاپ  هطقن  نآرق ، هدـعو  هب  هجوت  اـب  تسا ؟ تقو  هچ  اـجک و  داـضت 

.دیآ یم  دوجو  هب  نآ  يزوریپ  حتف و  يارب  هنیمز  دسر و  یم  دوخ  لامک  تردق و  جوا  هب  يرـصع  رد  قح  هک  تروص  نیدـب  تسا ،
دـنوادخ و دادـما  اب  قح  دندیـسر ، دوخ  تیاهن  هب  ود  ره  یتقو  دوش و  یم  هدیـشک  داـسف  طاـطحنا و  تردـق و  تیاـهن  هب  زین  لـطاب 
زا ناطیـش  هطلـس  تردق و  دراد و  یمرب  نایم  زا  ار  نادسفم  نارفاک و  دنک و  یم  هبلغ  لطاب  رب  ناحلاص  نانمؤم و  ییاناوت  یهاگآ و 

.دننک یم  هراشا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  تسد  هب  ناطیش  تکاله  يدوبان و  رب  اراکشآ  تایاور  .دور  یم  نیب 

قح نید  اب  ییاهن  يزوریپ  دراد : یم  مالعا  تیعطاق  اب  هک  تسا  ینآرق  يا  هشیدنا  تلادـع ، حلـص و  قح و  ياه  ورین  ییاهن  يزوریپ 
.تسا رشب  هنادنم  تداعس  نشور و  هدنیآ  ناربکتسم و  ناملاظ و  تسد  ندش  هاتوک  نایقتم ، ناحلاص و  یعطق  هبلغ  نامیا و  و 

ققحت مالـسا ) هاگدـید  زا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  و   ) دوعوم یجنم  روهظ  مایق و  اب  تکرح  نیا  یلاـعتم  جوا و  هطقن 
ققحت رد  دزادرپ و  یم  لطاب  رفک و  ههبج  اب  ییاهن  گنج  هب  ناوت ، مامت  اب  دریگ و  یم  تسد  هب  ار  قح  هورگ  يربهر  وا  دـبای و  یم 

.دسر یم  دوخ  ماجرف  نیرتدنم  هوکش  هب  خیرات  دوش و  یم  زوریپ  یهلا ، یمتح  ياه  هدعو 

تاـیآ و عومجم  زا  .دـسر  یم  يزوریپ  هب  هوکـش ، ناوت و  ماـمت  اـب  قح  دریذـپ و  یمن  فـلخت  دـنوادخ ، یمتح  یعطق و  هدـعو  نیا 
قح و هزرابم  ياه  هقلح  هعومجم  زا  هقلح  نیرخآ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دوعوم  يدهم  مایق  هک  دوش  یم  طابنتـسا  تایاور 
ایبنا و همه  ياه  هدـیا  شخب  ققحت  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دوعوم  يدـهم  .تسا  هدوب  اپرب  ناهج  زاـغآ  زا  هک  تسا  لـطاب 

ایلوا و

157 ص :
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نابلط قح  تازرابم  اه و  مایق  هرمث  ناربمایپ و  ياه  شالت  اه و  تدهاجم  یمامت  لصاح  وا  یترابع ، هب  تسا و  قح  هار  زرابم  نادرم 
.دور یم  رامش  هب 

یم ناشن  دنا ، هدرک  دانتـسا  اه  نادب  تایاور  هک  یتایآ  .دشاب  قح  لها  هورگ  رد  هک  درب  یم  مهـس  هاگ  نآ  تداعـس ، نیا  زا  درف  ره 
(1) و تـسا هدش  هداد  حلاص  لمع  نامیا و  لها  هب  هک  تسا  يدـیون  رهظم  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دوعوم  يدـهم  هک  دـهد 

(2) .دور یم  رامش  هب  نامیا  لها  ییاهن  يزوریپ  رهظم 

اوشیپ و يارب  يا  هلیـسو  ناگدش و  هدرمـش  راوخ  نافعـضتسم و  رب  یتنم  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دوعوم  يدـهم  روهظ  يرآ 
هجرف یلاعت  هللا  لجع  دوعوم  يدهم  روهظ   (3) .تسا نیمز  يور  رب  یهلا  تفالخ  اهنآ و  تثارو  يارب  يا  همدقم  نانآ و  ندش  ادتقم 

هداد نایقتم  ناحلاص و  هب  ینامـسآ ، بتک  رد  اه  نامز  نیرت  میدـق  زا  لاعتم  دـنوادخ  هک  دـشخب  یم  ققحت  ار  يا  هدـعو  فیرـشلا ،
(4) .دراد قلعت  نایقتم  هب  اهنت  نایاپ  تسا و  نانآ  ِنآ  زا  نیمز  هک  تسا 

یتلود نامز ، نیا  اـت  مدآ  تقلخ  تقو  زا  : » دـیامرف یم   (5) (( ِساَّنلا َنَیب  اَُهلِواَُدن  ُماّیألا  َْکِلتَو   )) هیآ ریـسفت  رد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
(6)« .مئاق رگم  ادخ ، تلود  بحاص  تسین  و  نامز ؟ نیا  رد  ادخ  تلود  تساجک  سپ  .تسا  هدوب  سیلبا  يارب  یتلود  ادخ و  يارب 

158 ص :

.55 هیآ رون ، هروس  - 1
ص54. فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  بالقنا  مایق و  - 2

.5 هیآ صصق ، هروس  - 3
.128 هیآ فارعا ، هروس  105 ؛ هیآ ءایبنا ، هروس  - 4

.40 هیآ نارمع ، لآ  هروس  - 5
ریسفت ص54 ؛ ج51 ، راونالا ، راـحب  « ) .دـحاو مئاـق  وه  اـمأ  هللا ؟ هلود  نیأـف  سیلبـإل ، هلود  هلود هللا و  مدآ  هللا  قلخ  ذـنم  لاز  اـم  - » 6

ص199) ج1 ، یشایعلا ،
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تسد هب  ار  قح  دنوادخ  .دزاس  یم  لماک  ار  تمعن  دنک و  یم  داجیا  هملک  تدحو  هک  دناد  یم  یسک  ار  وا  مالسلا  هیلع  يداه  ماما 
، هللا هّیقب  دنگوس ! ادخ  هب  : » دومرف درک و  تئارق  ار  مکل )) ٌریخ  هَّللاهیقب   )) هیآ هاگ  نآ  .دنک  یم  دوبان  ار  لطاب  دـشخب و  یم  ققحت  وا 

(1)« .تسوا

: دومرف تسیچ ؟ یَـشْغی )) اَذِإ  ِلیَّللاَو   )) هیآ زا  دوصقم  : » تسا هدیـسرپ  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دـیوگ : یتیاور  رد  ملـسم  نب  دـمحم 
تـسام مئاق  هب  هراشا  زور ، یَّلَجَت ،)) اَذِإ  ِراَهَّنلاَو   )) .دناشوپ ورف  ار  وا  دـش و  مالـسلا  هیلع  یلع  هار  ّدـس  هک  تسا  نآ  هب  هراشا  بش »! »

(2) .دبای یم  یگریچ  لطاب  ياه  تلود  همه  رب  شتلود  دنک ، یم  جورخ  یتقو  هک 

: درمشرب نینچ  ناوت  یم  هدیکچ  هنوگ  هب  ار  نآرق  هاگدید  زا  خیرات  هفسلف  ياه  شسرپ  خساپ 

؛ تسا یناسنا  یقالخا و  تالامک  هب  ندیسر  ادخ و  یگدنب  تدابع و  خیرات ، تیاغ  فده و  . 1

يدوبان اب  تیاهن  رد  هک  تسا  لـطاب  قح و  ههبج  ود  نیب  يریگرد  داـضت و  اـه و  ناـسنا  هدارا  تکرح ، نیا  كرحم  مسیناـکم و  . 2
.دیسر دهاوخ  نایاپ  هب  لطاب ، ههبج 

.تسا نانآ  نانیشناج  ناربمایپ و  روضح  ياه  نارود  تکرح ، نیا  لزانم  ریسم و  . 3

159 ص :

و مکل )) ٌریخ  هَّللاهیقب  : )) أرق ّمث  رظتنملا ، ُمکیُّدـهم  وه  .لطابلا و  قهزی  ّقحلا و  هب  هللا  ّقحی  معّنلا و  ُّمتی  ملکلا و  عمجی  يذـّلا  وه  - » 1
ص57) بصانلا ، مازلا  ص663 ؛ ج2 ، صالخلا ، موی  « ) .هَّللا هّیقب  هَّللا  وه و  لاق :

ّشغ یناثلا ، عضوملا ، اذـه  یف  لیللا  لاق : یَـشْغَی ،)) اَذِإ  ِْلیَّللاَو   )) یلاعت هللا  لوق  نع  رفعج  ابأ  تلئـس  :[ » لاـق  ] ملـسم نب  دـمحم  - » 2
« .لـطابلا هلود  بلغ  ماـق  اذإ  تیبلا ، لـهأ  اـّنم  مئاـقلا  وه  راـهنلا  یَّلَجَت ،)) اَذِإ  ِراَـهَّنلاَو   )) ...هیلع هل  ترج  یّتلا  هتلود  یف  نینمؤملاریما 

ص49) ج51 ، راونالا ، راحب  )

خیرات ۀفسلف  www.Ghaemiyeh.comتیودهم و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 280زکرم  هحفص 164 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14108/AKS BARNAMEH/#content_note_159_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14108/AKS BARNAMEH/#content_note_159_2
http://www.ghaemiyeh.com


هب روهظ ، رـصع  رد  خـیرات  .تسا  هتـشذگ  زا  رت  لماک  رتالاب و  لـحارم  هب  خـیرات  رذـگ  يارب  يا  هلحرم  رتسب و  يربماـیپ ، ره  رـصع 
، تداعس هافر ، زا  نآ  رد  رـشب  تسا و  لماکتم  هتفر و  شیپ  ون ، یگدنز  زاغآ  هلحرم  نیا  .دیـسر  دهاوخ  دوخ  لماک  ییاهن و  هلحرم 

.دش دهاوخ  رادروخرب  تیونعم  تینما و  تلادع ،

160 ص :
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تایاور تایآ و  هب  هاگن  اب  نآ  یلامک  ریس  خیرات و  هدنیآ  زادنا و  مشچ  موس : لصف 

لماکت تکرح  هعماج و  ناسنا و  ریـس  روحم  رـشب ، نیـسپاو  ماجرف  هدنیآ و  خیرات  هلئـسم  هب  ناسنا  رظنم  هاگن و  روحم  نیرت  ینوناک 
هتـشاد هدهع  رب  خـیرات  رتسب  رد  ار  يرـشب  ناوراک  يربهر  ییامن و  هار  ناش  يایـصوا  ناربمایپ و  درک ، يور  نیا  ساسارب  .تسا  نآ 
تیاده دـشر و  تنیز  دـنا و  هتفرگ  شود  رب  نکمم  لکـش  نیرتابیز  هب  ار  یگرتس  تیلوئـسم  نینچ  خـیرات  ياه  هقلحرـس  نیا  .دـنا 

.دنا هدیدرگ  اه  ناسنا 

هتفهن و نآ  ترطف  تشرـس و  رد  خـیرات و  تخاس  تفاب و  رد  ار  خـیرات  یلماکت  تکرح  هراگنا  يرهطم  دیهـش  تشذـگ ، هک  نانچ 
تکرح تسا و  لـماکتم  دوخ  تشرـس  داـهن و  مکح  هب  تعیبـط  دوـخ  دـننام  يرطف ، یناـسنا و  شنیب  رباـنب  خـیرات  .دـناد  یم  هتفخ 

اهنت خیرات  لماکت  .تسا  نآ  يازجا  تاذ  همزال  نآ  یلماکت 

161 ص :
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نوئـش یمامت  تسا و  لومـشارف  هکلب  دریگ ، یمن  ربرد  ار  ناسنا  یندـمت  تحاس  هب  طوبرم  ياـهزیچ  يرازبا و  ینف و  يداـم و  هبنج 
.دوش یم  نومنهر  شیوخ  يدوجو  هعس  هب  ار  وا  دریگ و  یم  ربرد  ار  وا  يونعم  یگنهرف و 

رضاح رصع  ناور  ناج و  يالب  هدش و  هدینت  يژولونکت  تفصوید  يروتارپما  یلوپونکت و  ههارژک  اب  رشب  یگدنز  ینونک  تیعـضو 
رادـید قوش  هب  يرـشب  عماوج  بلق  دراد ؛ رگید  ییاون  گنهآ و  يرـشب  هعماـج  ینورد  نیریز و  هتـسوپ  هیـال و  اـما  .تسا  هدـیدرگ 

گنهرف لحن و  للم و  یمامت  ور ، نیا  زا  .تسا  راظتنا  رد  يرطف  یناسنا و  گنهرف  انعم و  ياوه  لاح و  رد  شیوخ و  بولطم  لامک 
.دنراد یم  شوخ  لد  ییارگدوعوم  ییارگ و  یجنم  ياه  هنارت  اب  اه  هشیدنا  اه و 

ادیپ کیژولوئدیا  هبنج  رتشیب  جیردت  هب  ناسنا  ياه  ورین  هدنیآ ، هتشذگ و  خیرات  لوط  رد  هک  دوب  دقتعم  هراب  نیا  رد  يرهطم  داتـسا 
دوش یم  رت  کیدزن  لآ  دیا ه  هعماج  ناسنا و  ینعی  دوخ  لامک  لحارم  هب  یناسنا  ياه  شزرا  ظاحل  زا  جـیردت  هب  ناسنا  دـنک و  یم 

هب مالـسا  رد  هک  یتموکح  دش ؛ دهاوخ  رارقرب  یناسنا  ياه  شزرا  لماک  تموکح  ینعی  تلادـع  تموکح  تیاهن ، رد  هک  اج  نآ  ات 
دهاوخن يرثا  هنایارگدوخ  هناه و  اوخدوخ  هنابآم و  ناویح  لطاب و  ياه  ورین  تموکح  زا  هاگ  نآ  .دراد  ترهـش  يدـهم » تموکح  »

.دوب

یم یگدنز  افص  حلص و  اب  دارفا  دوش و  یم  داد  لدع و  زا  رپ  يرشب  هعماج  هک  دوب  دهاوخ  يزور  ناهج  هدنیآ  ترورـض ، مکح  هب 
ناهج یجنم  يا ، هعماج  نینچ  ربهر  ناسنا و  دوخ  تسد  هب  یعـضو  نینچ  رارقتـسا  هتبلا  .دـنوش  یم  لاـمک  تلیـضف و  قرغ  دـننک و 

.دوب دهاوخ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  تایاور  ناسل  هب  يرشب و 

162 ص :

خیرات ۀفسلف  www.Ghaemiyeh.comتیودهم و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 280زکرم  هحفص 167 

http://www.ghaemiyeh.com


.دش دنهاوخ  هناور  رای  رادید  رادـیاپ و  راید  هب  ناسنا ، هلمج  زا  یتسه و  ناهج  یمامت  ینامـسآ  ياه  هزومآ  ینایحو و  گنهرف  ربانب 
ارف ار  یتسه  هرتسگ  ییوا »  » يوس هب  و  ییوا »  » زا نینط  تسوا و  ِنآ  زا  یتسه و  قلاخ  اه  یگدـنز  هنایاپ  روما و  همه  نیـسپاو  ماجرف 

ُهَِبقاَـع ِهَّللا  َیلِإ  َو   )) (3) و ((، ِرُومـإلا ُهَِبقاَـع  ِهَّلل  َو   )) (2) و ((، ُرُومُـألا ُعَـجُْرت  ِهّللا  َیلِإ  َو   )) (1) ((، َنوـعِجاَر ِهَیلِإ  اَّنِإَو  ِهـِّلل  اَّنِإ  : )) دریگ یم 
(4) ((. ِرُومإلا

: دنک یم  نایب  ناسنا  يارب  نآرق  هک  تسا  یفده  تیدوبع  ور ، نیا  زا 

.دننک تدابع  ارم  هک  نیا  يارب  رگم  میدیرفاین  ار  سنا  نج و  (5) و  ؛)) ِنوُُدبْعِیل َّالِإ  َسنإلاَو  َّنِْجلا  ُْتقَلَخ  اَم  َو  ))

یمرب همدقم  ار  رگید  زیچره  دنک و  یم  دای  ادخ  ار  مالـسا  نامرآ  فدـه و  اهنت  دـنک و  یم  دای  زاس  ناسنا  ار  نآرق  يرهطم  موحرم 
(6) .لقتسم لیصا و  هن  درمش ،

هدنب ای  دنتـسین : جراخ  لاح  ود  زا  اه  ناسنا  هتـسویپ  تسا و  یناطیـش  ینامحر و  ههبج  ود  فاصم  ینایحو ، هاگدید  زا  خیرات  هنحص 
(7) ((. ِینوُُدبْعا َناَطیَّشلا ...  اوُُدبْعَت  َّال  نأ   )) .ناطیش هدنب  ای  دننامحر و  دنوادخ 

تیدوبع و  شتسرپ »  » شنیرفآ یلصا  فده  روحم و  هک  نانچ  مه  هدوب ، شتسرپ »  » هصرع رد  يریگرد  عازن و  نوناک  هرامه 

163 ص :

.156 هیآ هرقب ، هروس  - 1
.109 هیآ نارمع ، لآ  هروس  - 2

.41 هیآ جح ، هروس  - 3
.22 هیآ نامقل ، هروس  - 4

.56 هیآ تایراذ ، هروس  - 5
ص76. ناسنا ، یعامتجا  لماکت  - 6

.61  - 60 تایآ سی ، هروس  - 7
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هفیحـص رد  هک  ناـنچ  مه  دزاـس ، راشرـس  شیوخ  تبحم  تفرعم و  زا  ار  اـهنآ  اـت  هدـیرفآ  ار  رـشب  یتسه و  راگدـیرفآ ، .تسا  هدوب 
: تسا هدمآ  هیداجس 

؛(1) هتبحم لیبس  یف  مهثعب  و 

.تخیگنارب دوخ  قشع  تبحم و  ریسم  رد  ار  نانآ  و 

مالعا و ار  وا  راکـشآ  ینمـشد  دننکن و  تدابع  تعاطا و  ار  ناطیـش  هک  هتفرگ  نامیپ  ناسنا ، ترطف  لقع و  ایبنا ، هلیـسو  هب  دـنوادخ 
: دنراد راهظا 

(2) ؛)) ٌمیِقَتْسُّم ٌطاَرِص  اَذَه  ِینوُُدبْعا  ْنَأَو  ٌنِیبُّم *  ٌّوُدَع  ْمَُکل  ُهَّنِإ  َناَطیَّشلا  اوُُدبْعَت  َّال  نَأ  َمَدآ  ِیَنب  ای  ْمُکَیلِإ  ْدَهْعَأ  َْملَأ  ))

ارم اهنت  تسا و  راکـشآ  ینمـشد  امـش  يارب  وا  انامه  هک  دینکن  تعاطا  ار  ناطیـش  هک  متـسبن  نامیپ  امـش  اب  رگم  مدآ ! نادـنزرف  يا 
.تسا نیمه  میقتسم  هار  هک  دیتسرپب ،

طارـص  » نامه هک  تیدوبع  هب  دنک و  یم  ادج  ناطیـش  ههار  یب  ههارژک و  زا  ار  شیوخ  تیدوبع  میقتـسم و  هار  هنوگ  نیا  دـنوادخ 
.دیامن یم  توعد  تسا ، میقتسم »

: دنیزگ یم  ار  یکی  ههبج  ود  هار و  ود  نیا  زا  شیوخ  دازآ  باختنا  رد  رشب 

(3) ؛)) اًروُفَک اَّمِإَو  اًرِکاَش  اَّمِإ  َلِیبَّسلا  ُهاَنیَدَه  اَّنِإ  ))

.دنک یم  تشپ  دشوپ و  یم  مشچ  نآ  زا  ای  دنک و  یم  ور  قح  شتسرپ  حیبست و  هب  یتسه  تانئاک  اب  هارمه  ای  ناسنا 
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.لوا ياعد  - 1
.60 هیآ سی ، هروس  - 2
.3 هیآ ناسنا ، هروس  - 3
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یماـمت هک  اـج  نآ  اـت  دزادرپ  یم  دوخ  شتـسرپ  ورملق  ریگارف  هبناـج و  همه  هعـسوت  هب  شیوـخ  ههبج  هار و  باـختنا  زا  سپ  ناـسنا 
یم مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  ور ، نیمه  زا  .دـهد  یم  رارق  شیوـخ  شتـسرپ  ریثأـت  تحت  ار  شا  یعاـمتجا  يدرف و  یگدـنز  تاـنوئش 

: دیامرف

؛(1) سیلبا دبع  دقف  سیلبا  نع  قطانلا  ناک  نإ  هللا و  دبع  دقَف  ّلجوَّزع  هللا  نَع  قِطاّنلا  ناک  نإف  هدبع  دقف  قطان  یلإ  یغصأ  نم 

زا رگا  هدرک و  ادخ  شتـسرپ  دیوگ ، یم  ار  ادخ  مکح  قطان ، رگا  هدرک ! شتـسرپ  ار  وا  دهد ، ارف  شوگ  ییوگ  نخـس  هب  هک  یـسک 
.تسا هدرک  ناطیش  شتسرپ  دیوگ ، یم  نخس  ناطیش  دزن 

یعامتجا ياه  تکرح  اه و  تیلاعف  همه  مالسا  .دریگ  یم  همشچرس  دیحوت  زا  یمالسا  ياهروتـسد  ماکحا و  یمامت  تروص ، نیدب 
یم برقت  تیدوبع و  هعـسوت  ریـسم  رد  يدیحوت و  يزاس  ندـمت  ياتـسار  رد  ...و  يداصتقا  یگنهرف ، یعامتجا ، تحاس  رد  ار  رـشب 

.دناد

مالسا نوئش  همه  ندوب  یعامتجا  هدنهد  ناشن  ار   (2) ((، َنوُِحْلُفت ْمُکَّلََعل  َهّللا  ْاوُقَّتاَو  ْاوُِطباَرَو  ْاوُِرباَصَو   )) دننام یتایآ  ییابطابط  همالع 
(3) .دناد یم 

: دنک یم  ریسفت  نینچ  ار  اوقتا »  » و اوطبار » «، » اورباص «، » اوربصا  » ياهرما يدیق  یب  قلطم و  ناشیا 

يرگید ربص  هب  ار  دوخ  ربص  کیره  دـننک و  لمحت  ار  اه  تیذا  رگید  کی  قافتا  هب  یتیعمج  هک  نیا  زا  تسا  ترابع  هرباصم  .مکی 
هیکت

165 ص :

.مهن تیاور  ص91 ، ، 10 باب ج18 ، هعیشلا ، لئاسو  - 1
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ص199. ج4 ، نازیملا ، - 3
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.ددرگ رتشیب  ربص  ریثأت  تسه ، ربص  تفص  رد  هک  یتاکرب  هجیتن  رد  دهد و 

ربارب رد  هعماـج  دارفا  تمواـقم  يورین  ندرک  لـصو  زا  دوـب  تراـبع  هرباـصم  نوـچ  تسا ؛ هرباـصم  زا  معا  اـنعم  رظن  زا  هطبارم  .مود 
راک اه و  ورین  همه  هکلب  دـیادش ، ربارب  رد  تمواقم  يورین  اهنت  هن  اما  اه ، ورین  ندرک  لصو  نیمه  زا  تسا  تراـبع  هطبارم  دـیادش و 

.یشوخ ءاخر و  لاح  رد  هچ  تدش و  لاح  رد  هچ  ینید ؛ یگدنز  نوئش  عیمج  رد  اه ،

دوش یم  نیمأت  تداعس  زا  یـضعب  اهنت  هطبارم ، دوجو  یب  دسر و  یم  دوخ  ترخآ  ایند و  یقیقح  تداعـس  هب  هطبارم  دوجو  اب  هعماج 
هللا اوقتا  و  : » تسا هدوـمرف  اوـطبار » اورباـص و  اوربـصإ و  : » هلمج یپ  رد  ور ، نیا  زا  .تسین  یقیقح  تداعـس  تداعـس ، زا  یـضعب  هک 

(1) .تسا یقیقح  مات  حالف  مه  حالف  نیا  زا  روظنم  هتبلا  هک  نوحلفت » مکّلعل 

ریگارف یتداعـس  هک  دسر  یم  ییاج  هب  دوخ  لماکت  هب  ور  دـنور  همادا  رد  خـیرات  تیودـهم  هشیدـنا  رد  حرطم  ياه  هزومآ  ساسارب 
.تسا نییبت  لباق  ینشور  هب  یمالسا  خیرات  هفسلف  هاگیاج  زا  هراگنا  نیا  .دریگ  یم  ارف  ار  يرشب  هعماج 

: دیامرف یم  یعامتجا  یناگمه و  ریگارف ، تداعس  هرابرد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما 

؛(2) نیملاعلا ّبر  ای  نیمآ  مهب ، دعسأ  یب و  اودَعسی  یّتح  یلضَِفب  هفرعم  و  یّقح ، یف  هریصب  مهدز  و 

ات ازفیب  نم  لضف  هزوح  رد  تفرعم  نم و  قح  هزوح  رد  تریصب  ناگیاسمه ، یعامتجا  هورگ  هب  ادنوادخ  و 
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ص144-143. ج4 ، نازیملا ، - 1
ياعد 26. هیداجس ، هفیحص  - 2
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.نانآ هلیسو  هب  مه  نم  دنبای و  تسد  تداعس  هب  نم  هلیسو  هب  نانآ  هک  نیا 

هب يرشب  عماوج  رگا  هک  دنا  دومرف ه  هراشا  یعامتجا  هیامرس  زا  یساسا  روحم  ود  هب  یتخانش  هعماج  رظنم  زا  مالسلا  هیلع  داجس  ماما 
.دندرگ و یم  لیان  یکرابم  ریثک و  ریخ  هب  دنزای و  یم  تسد  یعامتجا  کیژرنـس  یناشوپ و  مه  تردق  هب  دنیامنب  يدـج  هجوت  نآ 

: زا دنترابع  ود  نآ 

، رگید مه  قوقح  قح و  هزوح  رد  ینیبزیت  اب  عقاو  رد  تروص ، نیا  رد  هک  رگید  کی  قح  تحاس  رد  مدرم  یعامتجا  تریـصب  .مکی 
هدوب و هعماج  دارفا  ینیبزیت  شنیب و  تسارف و  یعامتجا و  روعـش  زا  ناشن  دوخ  نیا  .دنـسانش  یم  تیمـسر  هب  ار  مه  لباقتم  هاـگیاج 

رتچ رد  ار  دوخ  هاگیاج  نأش و  هشیدـنا  مهف و  رد  تفاطل  تناطف و  نیا  اب  ناس  نیدـب  .دـیامن  یم  یعامتجا  دـشر  غولب و  زا  تیاکح 
.دننک یم  نیمأت  ار  شیوخ  یناسنا  تمارک  دنناشن و  یم  نما  نابیاس  یتیامح و 

میقتسم تسارح  هنوگ  هب  دوخ  هاگیاج  هنانیبزیت  نتخانـش  تیمـسر  هب  زا  دعب  هک  رگید  کی  لضف  تحاس  رد  یعامتجا  تفرعم  .مود 
يرطف زاین  ساسارب  اـت  دوب  میهاوخ  دـنمزاین  رگید  مه  زا  لـباقتم  يدـمآراک  يدـنم و  ناوت  زا  تفرعم  تخانـش و  هب  میقتـسمریغ ، و 

ای راکتحا و  اه  ناوت  زا  کی  چیه  هاگ  نآ  .میبای  تسد  یعامتجا  کیژرنس  ناشوپ و  مه  تردق  هب  عامتجا ، دارفا  ریخست  مادختسا و 
.دنام یم  راو  هار  باتش  اب  یعامتجا  لماکت  ریسم  دندرگ و  یمن  فلت  زره و 

یعامتجا دـیاب  هک  دـناد  یم  يدوجوم  ناراد  ناج  یمامت  نایم  رد  ار  ناسنا  عامتجا ، ناسنا و  هراـبرد  ییاـبطابط  همـالع  ور  نیمه  زا 
یعامتجا هدوب  رـشب  اجره  هداد ، ناشن  خـیرات  هک  مه  اج  نآ  ات  دـنک و  یم  كرد  ار  انعم  نیا  اه  ناـسنا  ماـمت  ترطف  .دـنک  یگدـنز 

.تسا هدرک  یم  یگدنز 
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: تسا هداد  ربخ  تقیقح  نیا  زا  رایسب  یتایآ  رد  نایب  نیرتهب  اب  مه  میرک  نآرق 

(1) ؛)) اُوفَراَعَِتل َِلئاَبَقَو  ًابوُعُش  ْمُکاَْنلَعَجَو  یَثنُأَو  ٍرَکَذ  نِّم  مُکاَنْقَلَخ  اَّنِإ  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  ای  ))

.دیسانشب ار  رگید  کی  ات  میدرک  نات  هلیبق  هلیبق  هبعش و  هبعش  میدیرفآ و  نز  درم و  کی  زا  ار  امش  ام 

(2) ؛)) ایِرْخُس اًضَْعب  مُهُضَْعب  َذِخَّتِیل  ٍتاَجَرَد  ٍضَْعب  َقْوَف  ْمُهَضَْعب  اَنْعَفَرَو  اْینُّدلا  ِهایَْحلا  ِیف  ْمُهَتَشیِعَّم  ْمُهَْنَیب  اَنْمَسَق  ُنَْحن  ))

یضعب ات  میداد  رارق  رگید  یضعب  قوفام  یتاجرد  هب  ار  یضعب  میدرک و  میسقت  ایند ) یگدنز  رد   ) ناشنیب رد  ار  ناشتشیعم  هک  مییام 
.دننک دوخ  رخسم  ار  رگید  یضعب 

(3) ؛)) ٍضَْعب نِّم  مُکُضَْعب  ))

.دیرگید کی  زا  همه  امش 

ناسنا يارب  تفاب  نیمه  رد  یعامتجا  ییاه  هیامرـس  .دـنیامن  یم  یعامتجا  تخاس  تفاـب و  زا  تیاـکح   (4) رگید تاـیآ  همه و  نیا 
شیوـخ تداعـس  تهج  ار  یلماـکتم  ور  شیپ  هدـنلاب و  هعماـج  دـناوت  یم  دریگب ، رارق  نآ  میـسن  ضرعم  رد  دـناوتب  رگا  هـک  هـتفهن 

.دنیرفایب

یحور صاوخ  رگید  دننام  هب  شیادـیپ ، زاغآ  زور  زا  ناسنا  یعامتجا  یگتفاین  لماکت  دـشر و  هرابرد  ییابطابط  همالع  ور ، نیمه  زا 
دننام مه  ناسنا  ندش  یعامتجا  ات  هتفریذپن  يونعم  يدام و  لماکت  ومن و  عامتجا  هک  دراد  داقتعا  تسوا ، هب  طوبرم  هچ  نآ  ناسنا و 
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.13 هیآ تارجح ، هروس  - 1
.32 هیآ فرخز ، هروس  - 2

.195 هیآ نارمع ، لآ  هروس  - 3
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ناـماس زین  عاـمتجا  دوش ، رتـشیب  يونعم  يداـم و  تـالامک  هچره  دریذـپ ، لـماکت  شود  هب  شود  شا  یکاردا  یحور و  روما  رگید 
وا هدارا  ملع و  يورین  اـب  يا  هنوـگ  هب  هک  شیاـه  یگژیو  ریاـس  دـننام  ناـسنا  یگژیو  نیا  ناـمگ ، یب  دریگ و  یم  دوـخ  هب  يرتـشیب 

(1) .دیامیپ یم  هر  لامک  يوس  هب  جیردت  هب  دنراد ، طابترا 

یپ رد  درب و  یپ  نآ  حلاصم  هب  هاگآدوخان ) هن  و   ) لیصفت روط  هب  دش و  عامتجا  عفانم  هجوتم  رـشب  هک  يراب  نیلوا  میرک ، نآرق  ربانب 
ماقم هلیسو  هب  رشب  ینایب ، هب  .دومن  هار  ار  نانآ  دش و  ثوعبم  رـشب  نایم  رد  راب  نیلوا  يارب  يربمغیپ  هک  دوب  ینامز  دمآرب ، نآ  ظفح 

: دنراد تلالد  بلطم  نیا  رب  ریز  تایآ  .دیدرگ  یعامتجا  یگدنز  عفانم  حلاصم و  هجوتم  توبن 

(2) ؛)) ْاوُفَلَتْخاَف ًهَدِحاَو  ًهَّمُأ  َّالِإ  ُساَّنلا  َناَک  اَمَو  ))

.دندرک فالتخا  اه  دعب  دندوب ، تما  کی  همه  زاغآ ، رد  اه  ناسنا 

(3) ؛)) ْاوُفَلَتْخا اَمِیف  ِساَّنلا  َنَیب  َمُکْحِیل  ِّقَْحلِاب  َباَتِْکلا  ُمُهَعَم  َلَزنَأَو  َنیِرِذنُمَو  َنیِرِّشَبُم  َنیِیبَّنلا  ُهّللا  َثَعَبَف  ًهَدِحاَو  ًهَّمُأ  ُساَّنلا  َناَک  ))

نآ رد  مدرم  نیب  ات  دومرف  لزان  نانآ  اب  ار  قح  هب  باتک  دومرف و  ثوعبم  ار  ایبنا  یلاعت  يادـخ  سپـس  دـندوب ، تما  کـی  همه  مدرم 
.دنک يرواد  دننک ، یم  فالتخا  نآ  رد  هچ 

فالتخا مادختـسا ) هزیرغ  لیلد  هب   ) سپـس هدوب ، فالتخا  یب  هداس و  هدحاو و  یتما  شدهع  نیرت  میدق  رد  ناسنا  هیآ ، ود  نیا  ربانب 
.دیماجنا عازن  هرجاشم و  هب  مه  فالتخا  دش و  ادیپ  شدارفا  نیب  رد 
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تدحو هب  هرابود  دننک و  فرطرب  ار  اه  فالتخا  باتک  نآ  هلیسو  هب  ات  داتـسرف  باتک  نانآ  اب  تخیگنارب و  ار  ایبنا  یلاعت  يادخ  اذل 
(1) .دننک ظفح  هدومرف ، عیرشت  هک  ینیناوق  هلیسو  هب  ار  تدحو  نیا  دننادرگرب و  ناش  یعامتجا 

َنِّم مَُکل  َعَرَش   )) هیآ ربانب  همالع  .دراد  تیمها  رایـسب  تسا ، نیرفآ  ماجـسنا  شخب و  تدحو  رـشب  عامتجا  رد  هک  يرـصنع  ییاسانش 
يارب  » (2) ؛)) ِهِیف اُوقَّرَفَتَت  َالَو  َنیِّدـلا  اوُمِیقَأ  ْنَأ  یَـسیِعَو  یَـسُومَو  َمیِهاَْربِإ  ِِهب  اَنیَّصَو  اَمَو  َکَیلِإ  اَنیَحْوَأ  يِذَّلاَو  اًحُون  ِِهب  یَّصَو  اَـم  ِنیِّدـلا 

میهاربا میدرک و  یحو  وت  هب  هچ  نآ  دوب و  هدرک  شا  هیصوت  حون  هب  هک  هدرک  عیرشت  ار  نامه  نید  یلوصا  لئاسم  زا  ناناملسم  امش 
عفر هار  اـهنت  .دـیوشن » قرفتم  نید  رد  و  دـینک ، هماـقا  ار  نید  هک  دوـب  نـیا  میدوـمن  شرافـس  نآ  تیاـعر  هـب  ار  یـسیع  یـسوم و  و 

نماض نید  اهنت  سپ  .دـناد  یم  دـحاو  نید  رد  داحتا  نید و  هماقا  هب  توعد  ار  ناـنآ  ناـیم  رد  هملک  داـحتا  مدرم و  نیب  زا  فـالتخا 
.تسا مدرم  حلاص  عامتجا 

رب خیرات  نآرق و  .دنا  درک ه  داهن  شیپ  رـشب  هب  نید  بلاق  رد  هک  هدش  زاغآ  توبن  ماقم  زا  اهنت  عامتجا  هب  حیرـص  لقتـسم و  توعد 
(3) ((. ِنوُُدبْعاَف ْمُکُّبَر  اَنَأَو  ًهَدِحاَو  ًهَّمُأ  ْمُُکتَّمُأ  ِهِذَه  َّنِإ  : )) دننک یم  حیرصت  هتکن  نیا 

نآ باطخ  دـهد ، یم  یهاوگ  هیآ  قایـس  هک  ناـنچ  .دـشاب  هدرک  عمج  ار  اـهنآ  يدـحاو  دـصقم  هک  تسا  یتعاـمج  ياـنعم  هب  تما 
یتدـحو دوخ  يارب  عون  .تسا  ناـسنا  عون  اـج  نیا  رد  تما  زا  دارم  .دریگ  یم  ربرد  ار  رـشب  فلکم  دارفا  یماـمت  هک  تسا  یموـمع 

همه دراد و 
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ْمُکُّبَر اـَنَأَو  ًهَدِـحاَو  ًهَّمُأ  ْمُُکتَّمُأ  ِهِذَـه  َّنِإ   » 52 هیآ نوـنمؤم ، هروـس  رد  تواـفت  یکدـنا  اـب  هیآ  نیا  هباـشم  و  . 92 هیآ ءاـیبنا ، هروس  - 3
.تسا هدمآ   « ِنوُُدبْعاَف
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.تسا تما ) « ) ّنإ  » ربخ ثینأت  تبسانم  هب  هدروآ ، ثنؤم  ار  هذه »  » هراشا مسا  رگا  دندحاو و  عون  نآ  رد  اه  ناسنا 

رگید دشاب ، دحاو  ناسنا  دوصقم  فدـه و  تما ، عون  یتقو  اریز  تسا ؛ هدومن  هراشا  نودـبعاف )  ) باطخ لیلد  هب  هدـحاو » هُّما   » هلمج
هب ناسنا  ات  تسین  يدادرارق  یفیرـشت و  بصنم  تیهولا  تیبوبر و  نوچ  دشاب ؛ هتـشاد  يرگید  بابرا  دـحاو  یبر  ریغ  تسین  نکمم 

تسا و ریبدت  نیوکت و  تیأدبم  يانعم  هب  تیهولا  تیبوبر و  هکلب  دهد ، رارق  بر  تساوخ  دوخ  يارب  ار  هچره  هکره و  دوخ  رایتخا 
نایرج وا  رما  رد  شروما  ریبدـت  روظنم  هب  هک  مه  یماظن  دـندوجوم و  کی  عون و  کـی  ناـشنیرخآ  نیلوا و  زا  اـه  ناـسنا  همه  نوچ 
دحاو ماظن  دحاو و  عون  نیا  ًارهق  دزاس ، یم  لصتم  رگید  یضعب  هب  ار  ءازجا  یـضعب  هک  تسا  طوبرم  لصتم و  دحاو و  یماظن  دراد ،

رد ناـنآ  تسا و  تسرداـن  تیبوبر  رما  رد  اـه  ناـسنا  فـالتخا  ور ، نیا  زا  .تسا  هدرواـین  دوجو  هب  دـحاو  يربدـم  کـلام و  زج  ار 
(1) .دشاب هتشاد  دحاو  يادخ  دیاب  تسا و  دحاو  عون  ناسنا  سپ  .دنیامیپب  يرگید  هار  زج  یهار  دنناوت  یمن  تدابع 

اهر زین  ار  دیحوت  نید  نامه  دحاو و  رما  مدرم  .دزادرپ  یم  زین   (2) ؛)) َنوُعِجاَر اَنَیلِإ  ٌّلُک  ْمُهَْنَیب  مُهَْرمَأ  اوُعَّطَقَتَو   )) هیآ ریسفت  هب  همالع 
ار یتمـسق  يا  هفیاط  ره  دـندرک ؛ شمیـسقت  دوخ  نایم  دـندومن و  هراـپ  هراـپ  ار  نآ  هدوب ، دـحاو  يرما  هک  نآ  دوجو  اـب  دـننک ، یم 

مدرم تمذم  شنزرـس و  یعون  دوخ  عوضوم  نیا  درکدای  فیاوط ، تافالتخا  همه  اب  ور ، نیا  زا  دندرک و  اه  ار ر  يرگید  دنتفرگ و 
.تسا هناگی  دوبعم  شتسرپ  رد  ادخ  ینامرفان  نید و  رد  ناشفالتخا  لیلد  هب 
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دنا و دوب ه  یهلا  يایصوا  ایبنا و  نامحر ، ههبج  روحم  تسا و  هدوب  ناطیش  نامحر و  يادخ  شتسرپ  يریگرد  هکرعم  هتسویپ  خیرات 
يدرف یگدنز  داعبا  یمامت  رد  شتسرپ  ورملق  هعسوت  ددصرد  ههبج  ود  نیا  زا  کیره  هتسویپ  .وا  هاپس  سیلبا و  ناطیـش  ههبج  روحم 

نانآ نیب  يریگرد  گنج و  ور ، نیمه  زا  .دـنا  دوب ه  یگنهرف  يداصتقا و  یـسایس ، یعامتجا ، ياه  تحاس  هرتسگ  رد  یعامتجا و  و 
.دریگ یمرد 

ادخ يوس  هب  یگمه  هک  دـناد  یم  نید  رما  رد  مدرم  فالتخا  نتفرگن  هدـیدان  زا  ناشن  ار  نوعجار » انیلإ  ّلک   » هلمج ییابطابط  همالع 
ِتاَِحلاَّصلا َنِم  ْلَمْعی  نَمَف  : )) هیآ لیـصفت  هب  هتکن  نیا  .دننیب  یم  ازـس  دـنا ، هدرک  نید  رما  رد  هک  یفالتخا  قبط  رب  دـندرگ و  یم  زاب 

.دوش یم  نشور  زین   (1) َنُوِبتاَک )) َُهل  اَّنِإَو  ِهیْعَِسل  َناَْرفُک  َالَف  ٌنِمُْؤم  َوُهَو 

ییایند يازج  لیـصفت  ناـیب و  هلزنم  هب  رگید  يا  هیآ  .دـهد  یم  لیـضفت  يورخا  يازج  رظن  زا  ار  ناگدـننک  فـالتخا  لاـح  هیآ  نیا 
(2) ((. َنوُِحلاَّصلا َيِداَبِع  اَُهثِرَی  َضْرَألا  َّنَأ  ِرْکِّذلا  ِدَْعب  نِم  ِرُوبَّزلا  ِیف  اَْنبَتَک  ْدََقلَو  : )) دیامرف یم  ناشیا 

اب .دـش  فلتخم  مه  ناـشتازاجم  دـندرک و  فـالتخا  نآ  رد  دـندومن ، هعطق  هعطق  ار  نآ  دـحاو ، ینید  هب  ندـش  توعد  مغر  هب  رـشب 
کلام تثارو  هب  ار  نیمز  ایند  رد  دیدرگ و  بوتکم  ناشلمع  روکشم و  ناشیعـس  دندروآ ، نامیا  هک  ییاهنآ  ترخآ  رد  نیا ، دوجو 

.نارگید فالخ  رب  دش ، دنهاوخ 

تما دننامه  هک  دراد  يا  یگژیو  دـحاو  تما  نیا  یلو  .دـبای  یم  تسد  دـحاو  تما  هب  نیمز  رب  ناحلاص  تموکح  اب  هنوگ  نیا  رـشب 
دحاو
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ناتسرپ و قح  لطاب و  قح و  مطالترپ  ياه  شلاچ  هنحص  رشب  خیرات  .اه  ناسنا  لوقع  رد  لامک  ییافوکـش و  جوا  تسین ؛ رـشب  هیلوا 
هدارا اب  نیفرط  زا  کیره  تسا و  هدوب  ور  هبور  اه  یگدیچیپ  اه و  يریگرد  اب  خیرات  تکرح  ریـسم ، نیا  رد  هدوب و  ناتـسرپ  ناطیش 

.دنا دیرفآ ه  شقن  شیوخ  دازآ 

تسا يزیچ  يانعم  هب  زین  تسا و  ندوب  یفاک  يانعم  هب   (1) (( َنیِِدباَع ٍمْوَقِّل  اًغَالََبل  اَذَه  ِیف  َّنِإ  : )) دعب هیآ  رد  غالب »  » هملک ور ، نیا  زا 
يانعم هس  نیا  نایم  زا  هیآ  يانعم  لاحره ، هب  .تسا  غولب  دوخ  ياـنعم  هب  زین  دـسر و  یم  شیوخ  يوزرآ  هب  نآ  هلیـسو  هب  یمدآ  هک 

ملاـع ّبر  هک  میدرک  ناـیب  هروس  نیا  رد  هچ  نآ  ینعی  هدـش ، ناـیب  هروس  رد  هک  دراد  هراـشا  یفراـعم  هب  اذـه »  » هملک .تسا  نشور 
نیا دندرگ و  باسح  زور  هدامآ  هلیـسو  نیا  هب  ات  دوش  شتـسرپ  توبن  قیرط  زا  هک  تسا  بجاو  تسین و  یبر  وا  ریغ  تسا و  دـحاو 

شیوخ يوزرآ  هب  دـننک ، لمع  نآ  هب  هک  یتروص  رد  هتبلا  تسا ؛ نانچ  نینچ و  نارفاـک  يازج  ناـنچ و  نینچ و  ناـنمؤم  يازج  هک 
.دنسر یم 

اَُهثِرَی َضْرَألا  َّنَأ  ِرْکِّذـلا  ِدـَْعب  نِم  ِرُوبَّزلا  ِیف  اَْـنبَتَک  ْدََـقلَو   )) هیآ رد  هلمج  زا  هروس و  نیا  رد  هک  دـیامرفب  دـهاوخ  یم  هیآ  نیا  اـیوگ 
يوزرآ هب  غولب  نآ  اب  امـش  دناسر و  یم  مزال  غولب  هب  ار  امـش  یفکم  مایپ  نیا  .دراد  دوجو  یفکم  یفاک و  مایپ  َنوُِحلاَّصلا )) َيِداَبِع 

.دیزای تسد  دیناوت  یم  يرشب  دحاو  تما  داجیا  ناحلاص و  تموکح  لیکشت  نیمز و  رب  تثارو  ینعی  شیوخ  یخیرات  هنیرید و 

، هدمآ تسد  هب  دشر  غولب و  قیرط  زا  شیوخ  يوزرآ  نامرآ و  هب  یبای  تسد  و  مایپ ، زا  لصاح  غولب  یفکم ، مایپ  هناگ : هس  دـنیآرف 
دهاوخ صاصتخا  هدیسر ، تیدوبع  هب  دباع و  موق  هورگ و  هب  همه 
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دراد هورگ  نیا  تیدوبع  یگژیو  زا  نخـس  و  ًـالوا )  ) دراد یعاـمتجا  عمج و  درک  يور  تسا و  هورگ  موـق و  زا  نخـس  ینعی  تشاد ،
(. ًایناث )

لیـصا یلـصا و  فده  ار  نآ  دنا و  هتفای  راب  یهلا  تیدوبع  ینعی  دوخ  لامک  دـشر و  عیفر  هلق  رد  هک  نیدـباع » موق   » اهنت ور ، نیا  زا 
ناحلاص تموکح  دحاو و  تما  يوسارف  ار  يرـشب  خیرات  ناوراک  هدـش ، دای  هناگ  هس  ياه  ماگ  اب  دـنا ، دیـشک ه  شوغآ  هب  شیوخ 

.دنزاس هناور  دنناوت  یم 

اب ار  ایصوا  ایبنا و  ناوریپ  نانمؤم و  یمامت  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  خیرات ، مامت  تعسو  هب  یتسرپ  ناطیـش  یتسرپ و  قح  هزرابم  هرتسگ 
هقلح نیرخآ  هب  هک  نیا  اـت  تسا  هداد  همادا  دوخ  ناـیرج  هب  خـیرات  لوـط  رد  هدـناوخ و  شلاـچ  هب  سیلبا  ناوریپ  نارفاـک و  یماـمت 

.تسا هتفای  راب  لطاب  ههبج  رفک و  ماظن  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  تما  ینعی  نامیا  رفک و  يریگرد 

میهاربا و زارت  زا  یهورگ  نایم  لطاب ، لها  هورگ  قح و  لها  هورگ  نایم  ریگ  یپ  يدربن  هراومه  ناهج  زاغآ  زا  دـیجم ، نآرق  رظن  زا  »
نوـعرف و دورمن و  زارت  زا  یهورگ  اـهنآ و  نمؤـم  ناوریپ  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  مالـسلا و  مـهیلع  یـسیع  یـسوم و 

(1)« .یسوم نوعرف  ّلکل  : » تسا هتشاد  دوخ  ربارب  رد  ییاسوم  نوعرف ، ره  .تسا  هدوب  اپرب  مهلاثما  نایفسوبا و  دوهی و  نارابج 

لماوع هلـسلس  هب  هاگن  اب  اه ، تسکـش  اه و  يزوریپ  نیا  هتبلا  یلو  دوب ، زوریپ  لطاب  یهاگ  قح و  یهاگ  اـه ، زیتس  اـه و  دربن  نیا  رد 
شقن هب  نآرق   (2) .تسا هدوب  توافتم  یقالخا  يداصتقا و  یعامتجا ،

174 ص :
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رظن زا  هک  نآ  دوجو  اب  .تسا  هدرک  حیرـصت  نیفعـضتسم »  » هنابلط قح  شقن  و  نیربکتم »  » و نیفرتم »  » و ألم »  » هناعجترم حالطـصا  هب 
يداـم و هـن  دراد ، یناـسنا  يوـنعم و  تیهاـم  دراد ، هتــشاد و  دوـجو  خـیرات  رجف  زا  هـک  يا  دـنرب ه  شیپ  رمتــسم  داـهج  نآ  نآرق ،

(1) .یتاقبط

خیرات فطع  هطقن  رد  ات  دور  یم  ولج  هب  ور  تسا و  هداد  همادا  شیوخ  یلماکت  ریـس  تکرح و  هب  يرـشب  خیرات  هعماج و  هنوگ  نیا 
* اًراَقَو ِهَِّلل  َنوُجْرَت  ْمَُکل َال  اَّم  : )) دیامرف یم  نآرق  هک  نانچ  مه  .دـبای  رارقتـسا  یتسه  هرتسگ  رد  یهلا  تیدوبع  شرتسگ  هعـسوت و  و 

مزلتـسم ًارهق  هک  تسا  تیبوبر  رد  وا  رارقتـسا  توـبث و  ياـنعم  هب  یلاـعت  يادـخ  دروـم  رد  راـقو »  » هملک  (2) اًراَوْطَأ )) ْمُکَقَلَخ  ْدَـقَو 
(3) .تسا هدرک  انعم  تمظع  هب  ار  راقو »  » زین نایبلا  عمجم  .تسه  مه  تیدوبعم  تیهولا و 

یفن ار  وا  تیدوبعم  تیهولا و  نآ  عـبت  هب  یلاـعت و  يادـخ  تیبوـبر  هک  نیا  هب  درک  راداو  ار  امـش  زیچ  هچ  هک  تسا  نیا  هیآ  تجح 
هدومرف قلخ  نانچ  دینک ، یم  یگدنز  نآ  رد  هک  ار  ملاع  نیا  امش و  وا  دیناد  یم  دوخ  هک  نیا  اب  دیدش ، سویأم  وا  راقو  زا  دیدرک و 

زج دنهد  یم  تبـسن  بابرا  هب  ار  نآ  اه  ناسنا  هک  زین  ملاع  ریبدـت  .دوش  یمن  کفنم  تسا ، يراج  نآ  رد  هک  ماظن  نیا  زا  زگره  هک 
ادـخ دوخ  هب  زین  نآ  هک  تسا  ملاع  رد  يراج  ماظن  تاروطت و  نیمه  زا  ترابع  ریبدـت  .تسین  ازجا  رد  هدـمآ  دـیدپ  تاروطت  نیمه 
بر سپ  دشاب ، ملاع  ربدم  کلام و  وا  هک  نیا  ینعی  ادـخ  ندوب  قلاخ  تسا و  ملاع  تقلخ  نامه  ملاع  ریبدـت  سپ  .دوش  یم  دنتـسم 

(4) .تفرگ هلا  دوبعم و  ار  وا  اهنت  دیاب  سپ  .تسین  یبر  چیه  وا  زج  تسوا و  دوخ  زین  ملاع 

175 ص :

ص57. نازیملا ، - 1
ياه 13 و 14. هیآ  حون ، هروس  - 2

ص46. نازیملا ، - 3

ص47. نازیملا ، - 4
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.تسا زیچره  تلاح  دـح و  يانعم  هب  روط »  » عمج راوطا »  » هملک .تسا  نوجرت »  » لعف لعاف  زا  لاح  زین  ًاراوطأ » مکقلخ  دـق  و   » هلمج
هب درک و  قلخ  ار  امش  دوخ  وا  هک  یلاح  رد  دیرادن ، تیبوبر  رد  تابث  راقو و  دیما  ادخ  يارب  امش  هک  تسا  نیا  هلمج  يانعم  لصاح 
نآ دـیرفآ ، كاخ  زا  تسخن  ار  امـش  زا  درف  کـی  دراد ؛ لاـبند  هب  ار  رگید  روط  يروط  ره  هک  درک  قلخ  نوگاـنوگ  لاوحا  راوطا و 
لاس سپـس  ناوج و  هاگ  نآ  لفط و  مشـش  هلحرم  رد  نینج و  مجنپ  هلحرم  رد  هغـضم و  مراهچ  هلحرم  رد  هقلع و  سپـس  هفطن ، هاگ 
رظن زا  مه  یگدام و  رن و  رظن  زا  مه  دـیرفآ ؛ فلتخم  مه  ار  امـش  عمج  .دوب  امـش  درف  درف  هرابرد  نیا  .دـیرفآ  ریپ  رخآ  رد  هدروخ و 
بر وا  سپ  تسوا ، دوخ  امـش  روما  ربدـم  سپ  تسا ؟ ریبدـت  زج  هب  يزیچ  نیا  ایآ  .کـلذریغ  فعـض و  يدـنمورین ، هفاـیق ، گـنر ،

(1) .تسامش

راوطا و رد  لـحارم و  راوطا و  هب  شیوخ  تیـشم  هدارا و  ساـسارب  ار  ناـهج  خـیرات و  عـماوج ، یهلا  ریبدـت  تسد  ساـسا ، نیمه  رب 
هب هدـیرفآ ، هک  يراودا  راوطا و  اب  متاـخ  اـت  مدآ  زا  ار  رـشب  خـیرات  ناوراـک  دوش و  یم  نومنهر  دـنادرگ و  یم  هنوگ  هنوگ  لـحارم 

ربمایپ مالـسلا و  مهیلع  یـسیع  یـسوم ، میهاربا ، حون ، ترـضح  زا  مزعلاولوا  ناربمایپ  عیارـش  ياه  هرود  اـب  ار  نآ  هتخادـنا و  ناـیرج 
یکدوک تیلوفط و  نارود  زا  رـشب  دیناسر و  ییافوکـش  جوا و  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  دمحم  مالـسا  نأشلا  میظع 

هلحرم هب  هلحرم  روط و  هبروط  ماگ و  هب  ماگ  دوخ ، یخیرات  غولب  دشر و  یخیرات و  یهاگآ  يوسارف  هدرک و  رذگ  شیوخ  یخیرات 
اَهُّیَأ اـی   )) .دراذـگ یم  شیاـمن  هب  راـگدرورپ  ياـقل  يوس  هب  ار  ناـسنا  تکرح  حدـک  روبعلا و  بعـص  راوطا  راودا و  رود ، هبرود  و 

اًحْدَک َکِّبَر  َیلِإ  ٌحِداَک  َکَّنِإ  ُناَسنإلا 

176 ص :

ص48. نازیملا ، - 1
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لاح رد  بر  تاقالم  يوس  هب  ور  تقـشمرپ  حدـک و  ياه  هندرگ  ربعم و  زا  دوخ  یخیرات  ریـس  رد  ناسنا  میظع  لـیخ   (1) ؛)) ِهِیقَالُمَف
 ...«. ّکبر یلا  « ؛ دنک یم  ریبدت  ار  یخیرات  لماکت  ریس  شتیبوبر  نأش  ربانب  دنوادخ  .تسا  تکرح 

هک نامز  رذگ  اه و  هرود  هب  مسق   (2) ((. ٍرْسُخ یَِفل  َناَسنإلا  َّنِإ  ِرْـصَْعلاَو * : )) هک دنک  یم  دای  مسق  خیرات  نامز و  رذگ  هب  راگدیرفآ 
، ناسنا یگتخاـبدوخ  یگتفر و  تسدزا  رطخ  مـالعا  راذـنا و  نیا  .دراد  رارق  یگتخاـبدوخ  نتفر و  تسد  زا  ناـیرج  کـی  رد  ناـسنا 

هدروآ نامیا  شیوخ  ماجرف  زاغآ و  هب  داعم و  أدـبم و  هب  هک  نانآ  دـنناما ؛ رد  راذـنا  نیا  زا  یناسک  .تسا  یخیرات  یمـالعا  راذـنا و 
.دنا

ود هرامه  يراتفر  ماظن  نیا  رد  .دهد  لکـش  هناقـشاع  دنمرواب و  ار  يراتفر  ماظن  دـبای و  يدـنویپ  حـلاص  راتفر  لمع و  اب  دـیاب  نامیا 
.ربص قح و  هب  لباقتم  شرافس  دراد : یعامتجا  لماعت  دنم  ماظن  صخاش 

« قح  » رـصنع ود  هتـسویپ  ات  دـنک  یم  یلجت  لکـش  ود  رد  یعامتجا  لباقتم  لماعت  بلاق  رد  یعامتجا  طباور  ورملق  رد  لمع  نامیا و 
.دنشاب هارمه  ار  نآ  تسا ، رهپس  زا  نتشگن  جراخ  قح و  روحم  رب  تمواقم  هک  ربص »  » اب دوش و  يراد  ساپ  هتخانـش و  نآ  میرح  هک 

.دلخ یم  دشر  ناتسوب  رد  دهر و  یم  رسخ  زا  شیوخ  یخیرات  ياه  هرود  رد  یخیرات  ناسنا  ناس  نیدب 

تراظن شخبرثا  دـمآراک و  ماظن  دـناوت  یم  ربص  قح و  هب  هیـصوت  حـلاص ، لمع  نامیا و  اب  هک  تسا  ناسنالا ) ّنا   ) یخیراـت ناـسنا 
یلإ  » ریسم رد  ار  يرشب  ناوراک  دنز و  مقر  ار  شیوخ  یعامتجا 

177 ص :

.6 هیآ قاقشنا ، هروس  - 1
تایآ 1 و 2. رصع ، هروس  - 2

خیرات ۀفسلف  www.Ghaemiyeh.comتیودهم و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 280زکرم  هحفص 182 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14108/AKS BARNAMEH/#content_note_177_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14108/AKS BARNAMEH/#content_note_177_2
http://www.ghaemiyeh.com


رذـگ ار  نامیا  رفک و  فاصم  خالگنـس  زا  رپ  ياه  هندرگ  وا  تیبوبر  نوئـش  زا  نتفرگ  دادـما  اب  دزادـنایب و  هار  هب  ...ًاحدـک » کـّبر 
.دنک

ءـالُؤَه ُّدِـمُّن  ـالُک  (( ؛ دـهد یم  شـشوپ  شیوخ  دادـما »  » اـب ار  رفک  ناـمیا و  ههبج  ودره  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  یهلا  تیبوبر  هرتسگ 
رد دناسر و  یم  دادما  ار  هورگ  ودره  لاعتم  دـنوادخ  شـشخب  اطع و   (1) اًروُظْحَم )) َکِّبَر  ءاَطَع  َناَک  اَمَو  َکِّبَر  ءاَـطَع  ْنِم  ءـالُؤَهَو 
ود تابسانم  رد  هتسویپ  قح  ترـضح  تیبوبر  نوئـش  دوش و  یمن  عنم  هورگ  ود  نآ  زا  شـشخب  اطع و  نیا  هک  تسوا  تیبوبر  رهپس 

(2) (( ٌطیِحُّم ٍءیَش  ِّلُِکب  ُهَّنِإ  (( ؛ تسا طیحم  اهنآ  همه  رب  وا  دیامن و  یم  ریبدت  ار  روما  دراد و  روضح  هورگ 

، نامیا ههبج  دادما  اب  .دیامن  یم  ریبدت  دنز و  یم  مقر  یلماکت  تکرح  تمس  هب  عومجم  رد  ار  یخیرات  دنور  هطاحا ، طلست و  اب  وا  و 
ار یخیرات  ناسنا  غولب » نآ  هلیـسو  هب  اه  وزرآ  نامرآ و  هب  یبای  تسد  مایپ و  نآ  اب  غولب  یفکم ، ماـیپ   » روحم هس  رد  دادـما  هلمج  زا 
هک دبای  تسد  دحاو  تما  هب  هلیـسو  نیدب  ات   (3) (( ِطْسِْقلِاب ُساَّنلا  َموُقِیل  (( ؛ دوش لیان  شیوخ  یخیراـت » ماـیق   » هب هک  دراد  یم  نآ  رب 

(4) (( ًهَدِحاَو ًهَّمُأ  ُساَّنلا  َناَک   )) .تسا شا  یخیرات  يرطف و  بولطم  لامک 

یخیرات ناسنا   (5)« نازیم  » و باتک » «، » تانیب  » اب هارمه  ات  دومرف  لاسرا  هتسویپ  دنتسه ، ایبنا  هک  ار  رشب  خیرات  ياه  هقلحرس  دنوادخ 
یگدیزرو اب  دیاب  ناسنا  .دسرب  دوخ  یخیرات » مایق   » هب دبای و  هار  نامرآ » یبای  تسد  هلیسو  غولب و  یفکم ، مایپ  دنیآرف   » و غالب »  » هب

حدک راب و  تقشم  راذگ  رد  دوخ  راتفر  یبلق و  ینهذ ، ياه 

178 ص :

هیآ 17. ءارسا ، هروس  - 1
.54 هیآ تلصف ، هروس  - 2
.25 هیآ دیدح ، هروس  - 3

(92 هیآ ءایبنا ، هروس  « ) ًهَدِحاَو ًهَّمُأ  ْمُُکتَّمُأ  ِهِذَه  َّنِإ  َو  . » 213 هیآ هرقب ، هروس  - 4
.25 هیآ دیدح ، هروس  - 5
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ْاوُرِّیَغی یَّتَح  ٍمْوَِقب  اَم  ُرِّیَغی  َهّللا َال  َّنِإ  : )) دـنز مقر  ار  یخیرات  مایق  دتـسیاب و  دوخ  ياپ  يور  دوخ و  ياپ  اب  شا ، یخیرات  راودا  راوطا و 
رییغت و دـش و  لیدـبت  ارگ  لوحت  یهورگ  موق و  هب  تفای و  تسد  غالب  هناگ  هس  دـنیآرف  هب  یتقو  یخیراـت  ناـسنا   (1) ((. ْمِهِسُْفنَِأب اَم 

تسد دناوت  یم  یخیرات » مایق   » هب داد ، رییغت  یتسرپادخ  تعاطا و  هب  یتسرپدوخ  مسیناموا و  زا  راذگ  اب  ار  یـساسا  ینورد و  لوحت 
لامک و جوا  هب  هک  يدحاو  تما  هب  دراد و  اپ  هب  دناوت  یم  ار  ریگارف  تلادـع  طسق و  دتـسیا و  دـناوت  یم  شیوخ  ياپ  يور  دـنزب و 

.دوش لیان  هتفای ، تسد  تیدوبع 

خیرات ریبدت  رد  یهلا  ياه  ّتنس 

قح و هزوح  ود  رد  اه  تنـس  دور  یم  شیپ  هب  رـشب  هک  هچره  دـننک و  یم  یهارمه  شا  یلماکت  دـنور  رد  ار  رـشب  یهلا  ياـه  تنس 
ننس نیا  تیاغ  خیرات  زا  یفسلف  لیلحت  ساسارب  مه  تایاور و  تایآ و  ساسارب  .دنبای  یم  يرت  نشور  رتشیب و  دومن  تینیع و  لطاب 

.تسین يودهم  رهش  نامرآ  زج  ییاج 

و جاردتـسا »  » صخاش ود  هک  نیتم  دـیک  .دـشک  یم  هشقن  دـنک و  یم  دـیک  رکم و  دوخ ، یمومع  تیادـه  ساسارب  لاـعتم  دـنوادخ 
هک یتلهم  اب  دنک و  یم  ذخا  ار  ناقساف  ناقفانم و  نارفاک و  دنار و  یم  شیپ  هب  ار  روما  هلحرم  هب  هلحرم  ماگ و  هب  ماگ  دراد ، ءالما » »

.دنیرفآ یم  ناشنورد  نوطب و  یمامت  زورب  يارب  یتصرف  دهد ، یم  نانآ  هب 

ماه و وا  هب  هنارورغم  ار  ناقفانم  نارفاـک و   (2)« ءالما جاردتـسا و   » صخاش اب  هارمه  رادتقا و  توق و  اب  نیتم ، دیک  دوجو  اب  دـنوادخ 
هک دنتسه  یناسک  نانیا  ور ، نیا  زا  .درب  یم  ورف  شیوخ  ماخ  تالایخ 

179 ص :

.11 هیآ دعر ، هروس  - 1
.83 هیآ فارعا ، هروس  - 2
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َّلَـض َنیِذَّلا  (( ؛ دـنا هداد  ماجنا  کین  راک  هک  دـنرادنپ  یم  لاح  نیا  اب  هدـش و  مگ  هتفر و  ردـه  ایند  یگدـنز  رد  ناشیعـس  شـالت و 
: دیامرف یم  نآرق  نینچ  مه   (1) ((. اًْعنُص َنُونِسْحی  ْمُهَّنَأ  َنُوبَسْحی  ْمُهَو  اْینُّدلا  ِهایَْحلا  ِیف  ْمُهیْعَس 

رکم نیتم و  دـیک  تحت  رد  هک  دنتـسه  نآ  زا  لـفاغ  ناـنآ   (2) (( َنوُمُکْحی اَم  ءاَـس  اَنوُِقبْـسی  نَأ  ِتاَـئیَّسلا  َنُولَمْعی  َنیِذَّلا  َبِسَح  ْمَأ  ))
رکم یمامت  (3) و  َنیِرِکاَْملا )) ُریَخ  ُهّللاَو   )) تسا هدننک  رکم  نیرتهب  وا  ور  نیمه  زا  ًاعیمَج )) ُرکملا  هِّللَف  (( ؛ دنرب یم  رـس  هب  وا  عماج 

درکراـک فدـه و  ناـنآ  رکم  تروص  نیا  رد   (4) ((. َهَنَـسَْحلا ِهَئیَّسلا  َناَکَم  اَْنلَّدـَب  َُّمث  (( ؛ دـنوش یم  لیدـبت  وا  تیبوبر  شـشوپ  رد  اه 
(5) ((. ِِهلْهَِأب َّالِإ  ُئیَّسلا  ُرْکَْملا  ُقیِحی  َالَو  (( ؛ دور یم  هناشن  نآ  لها  هب  دبای و  یم  يرگید 

؛ دنا هتفرگ  فدـه  ار  شیوخ  دـننک و  یم  رکم  دوخ  هب  دـنمهف  یمن  هک  دـنوش  یم  روعـش  زا  یلاخ  ماخ و  يردـق  هب  هنوگ  نیا  نانآ 
هصخاش ود  اب  هرامه  يریگارف  عماج و  رکم  دادتشا و  توق و  اب  نیتم  دیک  ناس ، نیدب  و  َنوُرُعْشی )) اَمَو  ْمِهِـسُفنَِأب  َّالِإ  َنوُرُکْمی  اَمَو  ))

نانآ یجیردت  جورخ  و  قحم »  » دنیآرف دریگ و  یم  ناشن  دناشک و  یم  ینزدوخ  هب  ار  قسف  قافن و  رفک و  لها  ءالما »  » و جاردتـسا » »
بورغ قاه و  ز  قح ، عولط  اب  دنک و  یم  ریبدت  ار  تبثم  ياه  هدارا  رد  یفنم  ياه  هدارا  لالحنا  دراذگ و  یم  شیامن  هب  هنحص  زا  ار 

.دننیشن یم  اه  مشچ  هب  لطاب 

ود اب  هارمه  مایا » هلوادم   » اب دنادرگ و  یم  دنک و  یم  ریبدت  ار  يرـشب  خیرات  عماوج و  عماج ، رکم  نیتم و  دـیک  اب  یتسه  راگدـیرفآ 
یخیرات تیبرت  یمومع و  تیاده  هب  ءالما »  » و جاردتسا »  » صخاش

180 ص :

.104 هیآ فهک ، هروس  - 1
.4 هیآ توبکنع ، هروس  - 2

.54 هیآ نارمع ، لآ  هروس  - 3
.95 هیآ فارعا ، هروس  - 4

.43 هیآ رطاف ، هروس  - 5

خیرات ۀفسلف  www.Ghaemiyeh.comتیودهم و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 280زکرم  هحفص 185 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14108/AKS BARNAMEH/#content_note_180_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14108/AKS BARNAMEH/#content_note_180_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14108/AKS BARNAMEH/#content_note_180_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14108/AKS BARNAMEH/#content_note_180_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14108/AKS BARNAMEH/#content_note_180_5
http://www.ghaemiyeh.com


راـتفر لاـمعا و  دـهاش  هاوگ و  دوش و  یم  مولعم  دـسر و  یم  روهظ  هب  یمدآ  دادعتـسا  هوق و  هنوگ  نیا  دـشخب و  یم  ناـج  شیوـخ 
.دوش یم  هتخانش  یعقاو  نمؤم  ددرگ و  یم  شیوخ 

ياه هنیمز  دریگ و  یم  لکـش  قحلا » ءاج   » دـنیآرف صحمیل ؛)  ) دـبای یم  تسد  اـه  یـصلاخان  زا  تراـهط  صولخ و  هب  هک  هاـگ  نآ 
؛» اونمآ نیذلا  هللا  صحمیل  و  ءادهـش ...  مکنم  ذّختی  و  اونمآ ، ...  نیذلا  هللا  ملعیل   » دـنیآرف اب  ینعی  دزاس ، یم  راومه  ار  لطاب  قحم » »

.دنیچ یمرب  ار  قافن  رفک و  لسن  دزاس و  یم  مهارف  ار  لطاب  قحم  قاه و  ياه ز  هنیمز  دنز و  یم  مقر  ار  قح  ندمآ  مایا  هلوادم 

رکم نیتم و  دیک  ور ، نیمه  زا  .دهد  یم  لکـش  هنوگ  نیا  ار  مایا  هلوادم  رـشب ، ریبدت  تیبرت و  یمومع و  تیاده  روظنم  هب  دـنوادخ 
راک رد  ناحتما  رگا  نوچ  : » دـیامرف یم  ییابطابط  همالع  هک  نانچ  مه  .دـتفا  یم  نایرج  هب  نایمدآ  نومزآ  ناـحتما و  يارب  وا  عماـج 

یمن ادیپ  نایرج  ناسنا ، صوصخ  رد  دراد و  ناشتداعـس  يوس  هب  تادوجوم  عاونا  یمامت  نداد  قوس  رد  دنوادخ  هک  یتنـس  دـیاین ،
تروص جـیردت  هب  هک  نیا  هب  تسا  موکحم  نآ  رد  یلماـکت  ریـس و  ره  تسا و  داـسف  نوک و  ملاـع  هک  ملاـع  نیا  رد  مه  نآ  دـنک ،

(1)« .دریگب

ودره ددـنب و  یم  راک  هب  ار  دوخ  دادـما  تنـس  یجیردـت ، لماکت  نیا  هب  ناسنا  تادوجوم و  یمامت  ندـیناسر  يارب  لاـعتم  دـنوادخ 
تداعس هب  ندیسر  رد  ار  تداعـس  لها  اهنت  هن  دنوادخ   » ییابطابط همالع  لوق  هب  هک  اج  نآ  ات  دناسر  یم  ددم  ار  رفک  نامیا و  ههبج 

ءالُؤَه ُّدِـمُّن  الُک   )) هک ناـنچ  مه   (2)، دـیامن یم  ددـم  ناشتواقـش  لامک  هب  ندیـسر  رد  زین  ار  تواقـش  لها  هکلب  دـنک ، یم  کمک 
اَمَو َکِّبَر  ءاَطَع  ْنِم  ءالُؤَهَو 

181 ص :

.444 ص443 -  ج7 ، نازیملا ، - 1
ص444. ج7 ، نازیملا ، - 2
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هورگ ودره  دادما  هک  دراد  نآ  زا  تیاکح  اًروُظْحَم )) َکِّبَر  ءاَطَع  َناَک  اَمَو  َکِّبَر  ءاَطَع  ْنِم  (1) و ...((  اًروُظْحَم )) َکِّبَر  ءاَطَع  َناَک 
.دراد هدهع  ار  خیرات  يرشب و  عماوج  هلمج  زا  تادوجوم و  یمامت  ریبدت  هک  تسا  یهلا  تیبوبر  نوئش  زا 

: دشک یم  ریوصت  هب  هنوگ  نیا  رگید  يا  هیآ  رد  ار  شیوخ  دادما  تنس  لاعتم  دنوادخ 

(2) ؛)) َنوُِسْلبُّم مُه  اَذِإَف  ًهَتَْغب  مُهاَنْذَخَأ  ْاُوتوُأ  اَِمب  ْاوُحِرَف  اَذِإ  یَّتَح  ٍءیَش  ِّلُک  َباَْوبَأ  ْمِهیَلَع  اَنْحَتَف  ِِهب  ْاوُرِّکُذ  اَم  ْاوُسَن  اَّمَلَف  ))

ات میدوشگ  اهنآ  يور  هب  ار  اه ) تمعن  زا   ) زیچ همه  ياه  رد  دـندرک ، شومارف  دوب ، هدـش  يروآدای  اهنآ  هب  ار  هچ  نآ  هک  یماـگنه 
سویأم یگمه  ماگنه  نیا  رد  میدرک ،) تازاجم  تخس  و   ) میتفرگ ار  اهنآ  ناهگان  دنتسب ) نآ  هب  لد  و   ) دندش لاح  شوخ  ًالماک ) )

.دندش

(3) ؛)) َنیَِملاَْعلا ِّبَر  ِهِّلل  ُدْمَْحلاَو  ْاوُمَلَظ  َنیِذَّلا  ِمْوَْقلا  ُِرباَد  َعِطُقَف  ))

.تسا نایناهج  راگدرورپ  دنوادخ ، صوصخم  شیاتس  دش و  عطق  دندوب ، هدرک  متس  هک  یتیعمج  یگدنز )  ) هلابند بیترت ) نیا  هب  )

نیتم دیک  دشک و  یم  ءالما »  » و جاردتـسا »  » ماد هب  ار  نانآ  رافک ، يوس  هب  دوخ  تمعن  ياه  رد  ندوشگ  شیوخ و  دادما  اب  دنوادخ 
رورـس حرف و  مزب  ناس  نیدب  .دنوش  لیان  دنا ، دـیزگرب ه  ناشرایتخا  هب  هک  تواقـش  جوا  هب  نانآ  ات  دـنک  یم  لامعا  ار  عماج  رکم  و 

.دنک یم  لیدبت  هصغ  هودنا و  تدش  سالبا و  هب  ار  نانآ 

182 ص :

« .تسین یندـش  عنم  وت  راـگدرورپ  ياـطع  هک  میهد  یم  کـمک  تراـگدرورپ  ياـطع  زا  هورگ  نیا  هچ  هورگ و  نآ  هچ  ار  همه  - » 1
(20 هیآ ءارسا ، هروس  )

.44 هیآ ماعنا ، هروس  - 2

.45 هیآ ماعنا ، هروس  - 3
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زا تیاکح  نیملاعلا » ّبر   » هملک .دیامن  یم  نک  هشیر  ار  نانآ  لسن  دناسر و  یم  تکاله  يدوبان و  هب  ار  ناراک  متس  هورگ  دنوادخ 
دمح و یمامت  ور ، نیا  زا  .تسا  دـنوادخ  یمومع  تیبرت  ریبدـت و  تیبوبر و  نوئـش  زا  ناراک  متـس  تکاله  يدوبان و  هک  دراد  نیا 
هدش و نک  هشیر  اهنآ  لسن  دور و  یم  قاحم  هب  نارفاک  یفنم  ياه  هدارا  هنوگ ، نیا  و  نیملاعلا .» ّبر  هللادمحلا  و   » دزس ار  وا  ساپس 

.دوش یم  هدیچرب 

یخیرات یگتفکش  هب  یگتفخ  زا  رشب  هک  دهد  یم  ناشن  ناسنا  يریپ  یناوج و  یکدوک ، راودا  دننام  هب  خیرات  يرشب و  عماوج  راودا 
دادعتـسا ییافوکـش  دشر و  فرظ  رتسب و  يرـشب ، عماوج  تکرح  خیرات و  راذگ  هک  تفگ  ناوت  یم  عقاو  رد  .دنک  یم  ومن  دـشر و 

دـشر هب  خـیرات  هرتسگ  رتسب و  رد  هک  تسا  هدـمآ  دراد و  یخیرات  تیهام  ناسنا  ور ، نیا  زا  .تسا  ناـسنا  يرطف  ناوت  هتفهن و  ياـه 
دنک و یم  تکرح  لامک  ولج و  هب  ور  هک  تسا  ومن »  » تیلباق اب  يدوجوم  یخیرات  ناسنا  .دیوگب  خساپ  دبای و  تسد  شیوخ  يرطف 
هب .دبای  یم  تینیع  ققحت و  يریپ  یناوج و  یکدوک ، بلاق  رد  يرشب  عماوج  یخیرات و  ربعم  زا  راذگ  اب  وا  ومن  ییافوکـش و  دنیآرف 
یم توعد  هدنیآ  فلخ و  يایبنا  هب  قیدصت و  ار  فلـس  يایبنا  هتـسویپ  دنتـسه ، خیرات  تکرح  ياه  هقلحرـس  هک  ایبنا  تهج ، نیمه 

یمدآ ترطف  نایرج ، نیا  بطاخم  عوضوم و  .دـنا  هداد  یم  ناشن  يدـیحوت  تیوه  اب  ار  لصتم  هتـسویپ و  نایرج  کی  دـنا و  هدومن 
« .لوقعلا نئافد  مهل  اوریثیل  و  « ؛ دبای تسد  شیوخ  لامک  هب  دیاب  شا  یخیرات  ریس  رد  هک  هدوب 

ار نانآ  ترطف  لوقع و  رد  هتفهن  ياـه  هنیجنگ  لوقع و  نئاـفد  اـت  هداتـسرف  مدرم  غارـس  هب  ار  لـسر  اـیبنا و  لاـعتم  دـنوادخ  هتـسویپ 
.دنیامن یهد  ناماس  ار  اهنآ  ییافوکش  دشر و  دننک و  وروریز 

183 ص :
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ناملعم هک  ییایبنا  دنک و  یم  ومن  دـشک و  یم  دـق  هک  تسا  یخیرات  ریـس  سالک  رد  تسا و  خـیرات  تماق  هب  ترطف  دـشر  يادـنلب 
رب يدیحوت ، يرطف  یخیرات  ریـس  نیا  هب  نامیا  رواب و  .دـنرب  یم  شیپ  هب  دـنهد و  یم  ریـس  هلحرم  هب  هلحرم  ار  نانآ  دنتـسه ، يرـشب 

: تسا بجاو  نانمؤم 

ِیتوُأ اَمَو  یَـسیِعَو  یَـسُوم  ِیتوُأ  اَمَو  ِطاَبْـسألاَو  َبوُقْعیَو  َقَحْـسِإَو  َلیِعاَمْـسِإَو  َمیِهاَْربِإ  َیلِإ  َلِزنُأ  اَمَو  اَنَیلِإ  َلِزنُأ  آَمَو  ِهّللِاب  اَّنَمآ  ْاُولُوق  ))
(1) ؛)) َنوُِملْسُم َُهل  ُنَْحنَو  ْمُْهنِّم  ٍدَحَأ  َنَیب  ُقِّرَُفن  ْمِهِّبَّر َال  نِم  َنوُِّیبَّنلا 

لزان شناگداون  بوقعی و  قاحسا و  لیعامـسا و  میهاربا و  رب  هچ  نآ  هدش و  لزان  ام  رب  هچ  نآ  دنوادخ و  هب  میدروآ  نامیا  دییوگب 
زا کی  چیه  نایم  ام  .دندش  هداد  ناشراگدرورپ  بناج  زا  رگید  ناربمایپ  هچ  نآ  هب  دـش و  هداد  یـسیع  یـسوم و  هب  هچ  نآ  هدـش و 

.مییوا نامرف  هب  رس  میراذگن و  قرف  اهنآ 

، دوش یم  هدافتسا   (2) (( يَدَه َُّمث  ُهَْقلَخ  ٍءیَـش  َّلُک  یَطْعَأ  يِذَّلا  اَنُّبَر  لاق   )) هیآ زا  هک  دوخ  یمومع  تیادـه  ساسارب  لاعتم  دـنوادخ 
رد .دوش  یم  نومنهر  تیاده و  ناشبسانتم  لامک  يوسارف  ار  نانآ  شیوخ  ریبدت  تیبرت و  اب  هدیرفآ و  ار  ناسنا  هلمج  زا  تادوجوم 

سابل هک  ار  یئیـش  ره  دنوادخ  .ددرگ  یم  قالطا  ءیـش »  » نآ هب  هک  تسا  يزیچره  تیبوبر »  » فیرعت فیـصوت و  زا  نخـس  اج  نیا 
.ددرگ یم  نومنهر  تیاده و  شریبدت  تیبوبر و  هیاس  رد  هتسویپ  دشوپ ، یم  نت  هب  دوجو  تقلخ و 

184 ص :

.136 هیآ هرقب ، هروس  - 1
.50 هیآ هط ، هروس  - 2
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ینورد ياه  دادعتـسا  ندیناسر  روهظ  هب  تیلعف و  جوا  هب  ات  دنک  یم  دادما  ار  ناگمه  یهلا  ریبدـت  تیبوبر و  یمومع و  تیادـه  نیا 
یم ناشن  رفک  ای  نامیا و  هب  ضوخ ، ای  زوف و  هب  لفـسا ، ای  یلعا  تمـس  هب  دوخ  باختنا  ءوس  ای  نسح و  اب  اه  ناسنا  .دنـسرب  شیوخ 

.دنلخ یم  دنریگ و 

زا راذـگ  اب  ار  خـیرات  يرـشب و  عماوج  تکرح  شالت  همانرب و  زادـنا ، مشچ  تقلخ ، هفـسلف  ققحت  هباـثم  هب  تیودـهم »  » ور نیمه  زا 
: دومرف یم  يرهطم  داتسا  هک  نانچ  مه  دهد ، یم  ناشن  ناسنا  هناگ  هس  راودا  دبعم و 

هرود هک  یناوج  هرود  . 2 تسا ؛ هناکدوک  راـکفا  يزاـب و  هرود  هک  یکدوک  هرود  . 1 دراد : یلک  هرود  هس  درف  کی  دـینیب  یم  اـمش 
هرود تاساسحا و  زا  ندوب  رود  هرود  تایبرجت ، زا  هدافتسا  یگتخپ و  هرود  هک  يریپ  يدرم و  هلقاع  هرود  . 3 تسا ؛ توهش  مشخ و 

.تسا روط  نیمه  مه  يرشب  عامتجا  .تسا  لقع  تموکح 

، مود هرود  تسا ؛ تیلهاج  هرود  نآرق  ریبعت  هب  اه و  هناسفا  ریطاسا و  هرود  هرود ، کـی  دـنک : یط  دـیاب  ار  هرود  هس  يرـشب  عاـمتجا 
رگا ددرگ ؟ یم  يروـحم  هچ  رب  اـم  رـصع  یتـسار  هب  .توهـش  مشخ و  تموـکح  هرود  ینعی  یناوـج ، ملع و  یلو  تسا ، مـلع  هرود 
تسا بمب  رـصع  يزیچره  زا  شیب  ام  رـصع  .توهـش  ای  تسا و  مشخ  ای  ام  نامز  شدرگ  روحم  دنیب  یم  دنک ، باسح  قیقد  ناسنا ،

ریطاسا تموکح  هن  تموکح ، هرود ، نآ  هک  دـمآ  دـهاوخن  يا  رود ه  اـیآ  توهـش .) ینعی   ) تسا بوژ  ینیم  رـصع  و  مشخ ) ینعی  )
تیناسنا و حلص و  تلادع و  تفرعم و  هرود ، نآ  رد  ًاعقاو  هک  يا  رود ه  بوژ ؟ ینیم  بمب و  توهش و  مشخ و  تموکح  هن  دشاب و 

هک دوش  یم  رگم  دیاین ؟ يا  رود ه  نینچ  هک  دوش  یم  هنوگچ  دنک ؟ تموکح  تیونعم 
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هدیـسرن شدوخ  غولب  هرود  هب  رـشب  دعب  دشاب ، هدیرفآ  تاقولخم  فرـشا  ناونع  هب  ار  رـشب  دـشاب و  هدرک  قلخ  ار  ملاع  نیا  دـنوادخ 
؟(1) دنک وروریز  ار  رشب  مامت  هبترم  کی 

خیرات ۀتسویپ  نایرج  راظتنا 

هدارا یعیبـط  هجیتـن  هکلب  تـسین ، یلبق  هماـنرب  نودـب  روـک و  ریدـقت  کـی  اـی  هرظتنمریغ و  یفداـصت و  داد  يور  کـی  روـهظ ، زور 
هدومن غیلبت  ار  یهلا  نایدا  نآ ، رطاخ  هب  هدرک و  تکراشم  نآ  يزاس  هنیمز  رد  ناربمایپ  هک  تسا  شیوخ  یلک  همانرب  رد  راگدرورپ 

.دنا درک ه  یناشف  ناج  يراکادف و  شهار  رد  و 

؛(2) لومأملا مّدقملا  اهّیأ  کیلع  مالـسلا  : » تسا هدـمآ  هک  نانچ  مه  تسا ، خـیرات  هتـسویپ  نایرج  راظتنا  تفگ  ناوت  یم  ور ، نیا  زا 
شیوخ ینامرآ  ياه  هتساوخ  یمامت  هحولرس  هتسویپ  ار  نآ  خیرات ، ناینیـسپ  ات  ناینیـشیپ  هک  ینامرآ  .رـشب » هتـسویپ  نامرآ  رب  مالس 

طول ترـضح  صوصخ  رد  ناشیا  يوزرآ  ینامرآ و  هطقن  هب  یهلا  يایبنا  تاهجوت  زا  هنومن  کی  هب  اـم  ور ، نیمه  زا  .دـنا  هتـشادنپ 
: مینک یم  هراشا  مالسلا  هیلع 

؛)) ٌبیِصَع ٌمْوی  اَذَه  َلاَقَو  اًعْرَذ  ْمِِهب  َقاَضَو  ْمِِهب  َءیِس  اًطُول  اَُنلُسُر  ْتءاَج  اََّملَو  ))

! تسا یتخس  زور  زورما  تفگ  تشگ و  ناشیرپ  شبلق  دش و  تحاران  ناشندمآ  زا  دندمآ  طول  غارس  هب  ام  نالوسر  هک  یماگنه  و 

یِفیَض ِیف  ِنوُزُْخت  َالَو  َهّللا  ْاوُقَّتاَف  ْمَُکل  ُرَهْطَأ  َّنُه  ِیتاََنب  ءالُؤَه  ِمْوَق  ای  َلاَق  ِتاَئیَّسلا  َنُولَمْعی  ْاُوناَک  ُْلبَق  نِمَو  ِهَیلِإ  َنوُعَرُْهی  ُهُمْوَق  ُهءاَجَو  ))
؛)) ٌدیِشَّر ٌلُجَر  ْمُکنِم  َسَیلَأ 
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امـش يارب  دننم ، نارتخد  اهنیا  نم ! موق  يا  تفگ  دنداد -  یم  ماجنا  دـب  ياه  راک  ًالبق  و  دـندمآ -  وا  غارـس  هب  تعرـس  هب  شموق  و 
، دیزاسم اوسر  میاه  نامهیم  دروم  رد  ارم  دیسرتب و  ادخ  زا  دییامن ) رظن  فرـص  عینـش  لامعا  زا  دینک و  جاودزا  اهنآ  اب   ) دنرت هزیکاپ 

!؟ درادن دوجو  دیشر  درم  کی  امش  نایم  رد  ایآ 

؛)) ُدیُِرن اَم  ُمَْلعََتل  َکَّنِإَو  ٍّقَح  ْنِم  َِکتاََنب  ِیف  اََنل  اَم  َتِْملَع  ْدََقل  ْاُولاَق  ))

!؟ میهاوخ یم  هچ  ام  یناد  یم  بوخ  میرادن و  وت  نارتخد  رد  یلیم ) و   ) قح ام  یناد  یم  هک  وت  دنتفگ 

(1) ؛)) ٍدیِدَش ٍنْکُر  َیلِإ  يِوآ  ْوَأ  ًهَُّوق  ْمُِکب  ِیل  َّنَأ  َْول  َلاَق  ))

اب متـسناد  یم  هاگ  نآ   ) دوب نم  رایتخا  رد  یمکحم  نابیتشپ  هاگ و  هیکت  ای  متـشاد  یتردـق  امـش  ربارب  رد  شاک  يا  سوسفا )  ) تفگ
)!؟ منک هچ  ناشنمدد  امش 

يورابیز ناناوج  زا  يا  هدع  .دوب  راک  هب  لوغشم  دوخ  هعرزم  رد  ماگنه  نآ  رد  طول  ترضح  یمالـسا ، ریـسافت  تایاور و  لقن  ربانب 
شنم و یفرط  زا  اریز  تفرگ ؛ رارق  یتخـس  طیارـش  رد  يو  .دنـشاب  وا  ناـمهم  هک  دـنهاوخ  یم  دـنیآ و  یم  وا  تمـس  هب  هک  دـید  ار 

گنهرف راتفرگ  هک  يرهـش  رد  ابیز ، ناناوج  نیا  روضح  هک  تیعقاو  نیا  هب  وا  هجوت  رگید  يوس  زا  نامهم و  زا  ییاریذپ  هب  وا  هقالع 
.داد رارق  راشف  انگنت و  رد  تخس  ار  وا  دش ، دهاوخ  تالکشم  بجوم  تسا ، یسنج  تافارحنا  تشز و 

تشحو تخس و  زور  زورما  هک  تفگ  دوخ  اب  دومن و  ریگرد  هاک  ناج  یلکـشم  اب  ار  وا  نهذ  رکف و  اه  هغدغد  لئاسم و  نیا  جاوما 
.تسا یکان 
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.دنک ییاریذپ  اهنآ  زا  دشاب و  نانآ  نابزیم  هک  تشادن  نیا  زج  یهار  ادخ ، ربمایپ  نآ  یشنم  گرزب  يراوگرزب و  هب  هجوت  اب 

ماب زارفرب  دـش و  هاگآ  ابیز  ناناوج  ندـمآ  زا  درک ، یم  کمک  راک  هنگ  هدولآ و  موق  نیا  هب  دوب و  یناـمیا  یب  نز  هک  طول  رـسمه  »
(1) !« هداتفا ماد  هب  یبرچ  همعط  هک  تخاس  هاگآ  ار  فرحنم  موق  نیا  زا  یهورگ  .دومن  نشور  شتآ  تفر و 

دـصقم هب  یبای  تسد  يارب  علو  صرح و  اب  دیدش و  تعرـس  اب  طول  موق  « ؛)) ِهَیلِإ َنوُعَرُْهی  ُهُمْوَق  ُهءاَجَو  : )) دـیامرف یم  نآرق  هاگ  نآ 
قمع تعـسو و  زا  تسا و  تدـش  اب  ندـنار  نداد و  قوس  ياـنعم  هب  و  عارها »  » هداـم زا  نوعرهی » « » .دـندمآ طول  يوس  هب  دوخ  موش 

تـسا هتفای  هاگیاج  ناشیا  یمومع  گنهرف  رد  هدناود و  هشیر  نانآ  یعامتجا  هندب  رد  هک  یفارحنا  دنک ؛ یم  تیاکح  نانآ  فارحنا 
لبق زا  ، » راب گـنن  ور و  هیـس  موق  نیا  .تسا  هدرک  ذوفن  موق  نیا  هماـن  گـنهرف  رد  يزرو » لـهج   » ياـه داـمن  زا  يدومن  هلزنم  هب  و 

هتـشاد و هنیرید  هقباس  نانآ  يزرو » لهج  ، » ور نیا  زا  ِتاَئیَّسلا .)) َنُولَمْعی  ْاُوناَک  ُْلبَق  نِمَو  «، )) دنداد یم  ماجنا  يدـب  تشز و  لامعا 
اب نازاس  گنهرف  دنتـسین و  دودـحم  نامز  هب  دـنا و  هتـسویپ  نایرج  اـه  گـنهرف  هک  دـهد  یم  ناـشن  نیا  .تسا  هتفاـی  همادا  نونکاـت 
هک یسک  يازس  صوصخ  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ  ور ، نیا  زا  .دنراد  راکورـس  خیرات ، یگدولآ  ای  یگتـسارآ و 

: دنا هدومرف  دنیرفایب ، یتنس 

لمعف هئّیَس  هّنس  ّنس  نم  و  ًائیش ، مهروُجا  نم  صقنی  نأ  ریغ  نم  مهِروُجا  لثم  هرجأ و  هل  ناک  هدعب  نم  اهب  َلِمع  هنسح  هَّنـس  َّنس  نم 
؛(2) ًائیش مهرازوأ  نم  صُقنی  نأ  ریغ  نم  مهرازوأ  ُلثم  هُرزو و  هیلع  ناک  هدعب  اهب 
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نآ هب  هک  یناسک  رجا  هزادـنا  هب  مه  دراد و  ار  شدوخ  رجا  مه  دوش ، لـمع  نادـب  شگرم  زا  سپ  هک  درازگب  ییوکین  تنـس  هکره 
راک هنگ  دوش ، راتفر  نادب  شگرم  زا  سپ  دهنب و  يدنسپان  تنس  هکره  دوش و  مک  يزیچ  ناشیا  رجا  زا  هک  نآ  یب  دننک ، یم  لمع 

.دوش مک  يزیچ  نانآ  هانگ  زا  هک  نآ  یب  دشاب ، شیارب  زین  دننک  یم  لمع  تنس  نآ  هب  هک  یناسک  ناه  انگ  هزادنا  هب  تسا و 

امـش دـقع  هب  ار  مدوخ  نارتخد  مرـضاح  یتح  نم  تفگ  اهنآ  هب  یهاک  ناج  یحور  راشف  نیگنـس و  ياضف  نینچ  رد  طول  ترـضح 
ایآ دیزاسم ! اوسر  ارم  منانامهیم  دروم  رد  ءوس  دصق  اب  دیربن و  ارم  يوربآ  دیـسرتب ، ادخ  زا  دنرت و  هزیکاپ  امـش  يارب  اهنیا  مروآرد ،

؟ دراد زاب  هنامرش  یب  نیگنن و  لامعا  نیا  زا  ار  امش  هک  درادن  دوجو  هتسیاش  لقاع و  دیشر و  ناسنا  کی  امش  نایم  رد 

« يزرو لهج   » رب رارـصا  دنبایب ، تسد  دوخ  یعیبط  ياه  هتـساوخ  هب  یناسنا  عورـشم و  هار  زا  دـناوت  یم  هک  نیا  هب  هجوت  اب  طول  موق 
یقح وت  نارتخد  رد  ار  ام  هک  یناد  یم  یبوخ  هب  دوخ  وت  : » دنتفگ خساپ  هنامرش  یب  ربمایپ ، طول  باوج  رد  ور ، نیمه  زا  .دنیامن  یم 

!« میهاوخ یم  هچ  ام  یناد  یم  بوخ  تسین و 

.دنهد یم  هئارا  لطاب  قح و  زا  یفیرعت  هدیزای و  تسد  میهافم  دـیلوت  هب  اج  نیا  رد  طول ، موق  هدولآ  يرکف  هاگتـسد  هک  نیا  بلاج 
یف انلام  هک ...«  یناد  یم  یبوخ  هب  وت  هک  دـننک  یم  مالعا  تملع ) ...  دـقل  ولاق   ) يراـشفاپ دـیکأت و  تیدـج ، تراـسج و  اـب  ناـنآ 

ام .میراگنا  یم  لطاب  میناد و  یمن  قح »  » ار نارتخد  اب  عورشم  هرهب  دوخ  رب  ام  و  .تسین » یقح  وت  نارتخد  رد  ار  ام  ّقح ؛ نم  کتانب 
.مییامن یم  فیرعت  نییعت و  نامدوخ  زین  ار  نآ  ياه  زرم  میدنب و  ياپ  لطاب »  » و قح »  » میهافم هب  دوخ  مارم  رد 
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دیلوت هب  شیوخ  یناسفن  ياه  هتـساوخ  هدارا و  ساسارب  ام  میهاوخ »؟ یم  زیچ  هچ  ام  یناد  یم  ًاملـسم  وت  و  دـیرن ؛ ام  ملعتل  کـّنإ  «و 
.مینک یم  مادقا  میهافم 

یتشز عینش و  ریسفت  ریوصت و  هتفاین و  تسد  دوخ  غولب  هب  یسنج  زیارغ  هزوح  رد  یتح  هک  تسا ، یماکان  غلابان و  رـشب  ناتـساد  نیا 
لزاـن و رایـسب  حطـس  اـب  نارگید  دـیورف و  نوچ  مه  يزادرپ  يروئت  هک  تسا  دـید  هیواز  تینهذ و  نیا  اـب  دـهد و  یم  هئارا  دوخ  زا 
ار یمدآ  دـنیب و  یمن  وا  یگنادواج  هرتسگ  ات  ار  ناسنا  يدوجو  ياه  هنارک  یب  دزاس و  یم  موهفم  دـنک و  یم  هاگن  ناـسنا  هب  یتسپ 

.دنک یم  راهم  هلاسداتفه  هعرزم  رد  نایاپراچ  نوچ  مه 

رد یتردـق  هوق و  شاک  يا   » هک دز  دایرف  تفـشآرب و  تفای و  هرـصاحم  رد  ییاضف  نینچ  رد  ار  دوخ  راوگرزب  دـنمجرا و  ربمایپ  نآ 
ِیل َّنَأ  َْول  َلاَق  (( ؛» ...منک هچ  ناشنمدد  امش  اب  متـسناد  یم  هاگ  نآ  دوب -  نم  رایتخا  رد  یمکحم  نابیتشپ  هاگ و  هیکت  ای  متـشاد  دوخ 

((. ٍدیِدَش ٍنْکُر  َیلِإ  يِوآ  ْوَأ  ًهَُّوق  ْمُِکب 

نآ نارای  رفن   313 دـیدش » نکر  و   » زا روظنم  و  مئاق »  » نامه هوق »  » زا روظنم  دومرف : قوف  تایآ  ریـسفت  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما 
یگدـنز رد  نآ  لاثما  هتفای و  هعـسوت  یگدولآ  نیا  زا  يزاس  كاپ  هک  دراد  نآ  زا  تیاـکح  عقاو  رد  ریـسفت  نیا   (1) .تسا ترضح 

.تسا ناروای  يدهم  دیدش و 313 » نکر   » و مئاق »  » ترضح هب  دنمزاین  يرشب 

یم تیریدم  نآ  يوسارف  ار  خیرات  فلتخم  لحارم  عطاقم و  دنا و  هتـشاد  رـشب  ینامرآ  هدـنیآ  ولج و  هب  هاگن  هتـسویپ  هنوگ  نیا  ایبنا 
نارگ و توعد  ناربمایپ  ؛(2) و  مُکدشر ُهاده  ُهاعد و  ایبنالا  ّنإ  و   » .دنا هدرک 
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دنا و دش ه  نومنهر  بتکم  ناتـسآ  هب  ار  رـشب  ناوراک  ایبنا  .دنتـسه » ناتنداد  تیبرت  امـش و  ياه  یهددـشر  يوس  هب  نارگ  تیادـه 
.دنا درک ه  تراهط  تمصع و  نادناخ  تیبرت  دشر و  ییاریذپ  هدامآ  هلحرم  هب  هلحرم  ار  نانآ 

عماج ممُالا و  ّيدـهم  یلع  مالـسلا  ، » تسا روهظ  رـصع  ناسنا  ربهر  یلو و  یحو ، تاملک  ماـمت  عماـج  اـه و  تما  يدـهم  هنوگ  نیا 
(3)« .ءایبنألا ثراو  یلع  مالسلا  « ؛ تسا یهلا  ءایبنا  ثراو  هک   (2) ِرْصَْعلاَو ))  )) تسا رصع  هراصع  نیا   (1)« .ملکلا

هدـش هداد  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  هرابرد  اه  تما  هب  هک  دـید  دـهاوخ  ار  یهلا  هدـعو  روهظ  رـصع  ناـسنا 
.دندوب

لدع زا  رپ  ار  نیمز  دناه و  یم ر  یگدنکارپ  هقرفت و  زا  ار  نیمز  يور  مدرم  دنک و  یم  عمج  وا  دوجو  هب  ار  فلتخم  دیاقع  دنوادخ 
؛ ددـنویپ یم  عوقو  هب  ناگدـنروآ  نامیا  تزع  نوماریپ  ادـخ  هدـعو  دـننک و  یم  نیکمت  وا  زا  ملاـع  ياوق  همه  دـنادرگ و  یم  داد  و 
ًالدـع و ًاطـسق و  ضرألا  هب  ألمی  و  ثعّـشلا ، هب  َّملی  و  ملکلا ، هب  عمجی  نأ  ممُالا ، هب  ّلـجوّزع  هللا  دـعو  يذـلا  ّيدـهملا  یلع  مالـسلا  »

(4)« .نینمؤملا دعو  هب  زجنی  هل و  نّکمی 

دنا هتسشن  یخیرات  راظتنا  نیا  هرفس  درگ  رب  روهظ  رصع  ناسنا  تسا و  یخیرات  راظتنا »  » هجیتن هرمث و  لیدب  یب  گرزب و  تمعن  نیا 
.تسا خیرات  هتسویپ  نایرج  راظتنا ، و 

عماوج غولب  نامه  نیا  دوش و  یم  لیان  روهظ  هناتسآ  هب  دوش ، یم  ناتساد  مه  تهج و  مه  ایبنا  اب  هک  یتقو  روهظ  رصع  ناسنا 

191 ص :

.رمالا بحاص  ترضح  ياعد  نانجلا ، حیتافم  - 1
.1 هیآ رصع ، هروس  - 2

ص362. ج10 ، نازیملا ، - 3

ص362. ج10 ، نازیملا ، - 4
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، یگدامآ راظتنا و  نیا  دوجو  اـب  .تساـه  ناـسنا  یگ  داـمآ  راـظتنا  اریز  دـنا ؛ دیـشک ه  يرایـسب  تاـمحز  نآ  يارب  هک  تسا  يرـشب 
، يرهطم دیهـش  لوق  هب  دـناشنب و  شیوخ  نامـشچ  نامـسآ  هب  ار  روهظ  رـصع  ریوصت  ات  دـیآ  یم  دوجو  هب  رـشب  يارب  مزال  تیلباق » »

تیهام هکلب  دراد ، راجفنا  هبنج  اهنت  هک  تسین  یثداوح  لیبق  زا  فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامزلا  بحاص  ترضح  مایق  تیهام 
.تسا لماکت  طارص  رد  هویم  دننام  هکلب  تسین  يراجفنا  تسا ؛ رگید  عون  زا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  مایق 

هلئـسم .دوش  هدیچ  دیاب  هک  يا  هلحرم  هب  دسرب  دنک و  یط  ار  شدوخ  یلماکت  ریـس  ینعی  دـسرب ، دـیاب  هک  دراد  یعقوم  کی  هویم  ... 
رگا ینعی  هویم ، کی  ندیـسر  هب  دراد  تهابـش  لمد ، کـی  راـجفنا  هب  دـشاب  هتـشاد  تهابـش  هک  نآ  زا  شیب  تجح  ترـضح  روهظ 

زا هلحرم  نآ  هب  ایند  زونه  نینچ  مه  هکلب  تسا ، هدـش  مک  هاـنگ  هک  تسا  نیا  رطاـخ  هب  طـقف  هن  دـنا ، درکن ه  روهظ  نونکاـت  ناـشیا 
.دنک یم  روهظ  ماما  دش ، ادـیپ  رفن  تیلقا 313  نآ  تقو  ره  هک  دینیب  یم  دایز  هعیش  تایاور  رد  امـش  اذهل  تسا و  هدیـسرن  تیلباق » »

دـساف هزادنا  ره  رظن  کی  زا  هک  دورب  ولج  ردق  نآ  دـیاب  نامز  ینعی  درادـن ، دوجو  رتشیب -  ای  رتمک  ای  رفن -  تیلقا 313  نامه  زونه 
دیدپ دنوشب ، ناهج  راد  مامز  ناشیا  ياول  ریز  رد  عبت و  هب  دنهدب و  لیکشت  ار  تموکح  دنهاوخ  یم  هک  ییاهنآ  رگید  رظن  زا  دوشب ،

(1) .دنا دماین ه  دوجو  هب  ایند  رد  یقیال  نادرم  نینچ  زونه  .دنیآ 

یم تسد  یعامتجا  غولب  زا  تیلباق  کی  هب  هک  تسا  یخیرات  ناسنا  یگداـمآ  ندوب و  شاـب  هداـمآ  ومن و  دـشر و  گـنهرف  راـظتنا ،
هژاو لگ  ور  نیمه  زا  .دوش  یم  راتـساوخ  تیدوبع  دـیحوت و  ریـسم  رد  ار  یناهج  تموکح  یناهج و  تما  یگچراپ  کـی  هک  دـبای 

رد راظتنا » »

192 ص :
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: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  داوج  ماما  هلمج  نآ  زا  .تسا  هتفای  يا  ژیو ه  غورف  ششخرد و  ام  ییاور  نابز  رد  ینید و  ياه  هزومآ 

؛(1) هراظتنِاب هنع  جُّرف  دقف  رمألا  اذه  فرع  نم  جرفلا  راظتنإ  انتعیش  لامعأ  لضفأ 

یم اطع  جرف  اهنآ  يارب  راظتنا  نیمه  اب  دنوادخ  دسانشب ، ار  نآ  دنادب و  ار  رما  نیا  سکره  .تسا  جرف  راظتنا  نایعیـش ، لمع  نیرترب 
.دیامرف

هب تایاور  نیا  زا  .تسا  هدـش  تیاور  زین  رگید  تایاور  رد  مالـسلا  مهیلع  يداه  ماما  اـضر و  ماـما  قداـص ، ماـما  زا  نومـضم  نیمه 
یلـص مرکا  لوسر  ثیدـح  رد  و  هراظتناب .) هنع  جّرف  دـقف   ) تسا شیاشگ  جرف و  رایعم  كالم و  راظتنا  گنهرف  هک  دـیآ  یم  تسد 

« .تسا جرف  راظتنا  اه  تدابع  نیرترب  ؛(2)  جرفلا راظتنإ  هدابعلا  لضفأ  : » تسا هدمآ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا 

ناشیا یتهج  مه  یناتـساد و  مه  روحم  نیرت  ینوناک  نیرت و  مهم  زا  دنتـسه و  تهج  مه  ایبنا  ياه  نامرآ  اب  روهظ  رـصع  مدرم  سپ 
جوا رد  ادـخ و  تیاضر  دروم  نید  رادـتقا  نکمت و  اب  نافعـضتسم ، فالختـسا  اب  یناهج  هرتسگ  هک  نیا  تسا ؛ جرف » راظتنا   » هلئـسم

(3) .دننیشنب هراظن  هب  ار  كرش  نودب  یناهج  دنبای و  راب  یهلا  تیدوبع  هاگراب  هب  یسرت ، هنوگ  چیه  نودب  تینما و 

جرف قفا  هب  ات  دـنا  داد ه  اقترا  یعامتجا  غولب  یعامتجا و  تیلباق »  » زا رتالاب  یحطـس  یگدامآ و  هب  هرود  ره  رد  ار  مدرم  یهلا  ياـیبنا 
رد ایبنا  تکرح  اریز  تسا ؛ هتفای  ماظن  جرف  راظتنا  هفسلف  یناهج و  گرزب  هفسلف  ساسارب  ایبنا  یخیرات  مادقا  نیا  .دنوش  کیدزن 

193 ص :

ص180. ینامعن ،)  ) هبیغلا ص110 ؛ ج52 ، راونالا ، راحب  ص68 ؛ بصانلا ، مازلا  - 1
ص25. ج52 ، راونالا ، راحب  - 2
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انعم و نآ  تیاغ  فدـه و  هب  هجوت  اب  یتکرح  ره  هدروخ و  مقر  لاعتم  راگدرورپ  یلک  هماـنرب  یهلا و  یمومع  تیادـه  بوچراـهچ 
رد تیدوبع  یـشخب  تینیع  هرتسگ  جرف و  هفـسلف  یبوبر ، تاذ  تیاده  یلک و  همانرب  ساسارب  ایبنا  تکرح  تیاغ  دوش و  یم  ریـسفت 

.تسا تیرشب  ناهج 

نتفای راب  مه  ومن  دشر و  نیا  يوسو  تمـس  دنتخاس و  هدامآ  ار  نانآ  دندیناسر و  يدح  هب  ار  مدرم  ومن  دـشر و  ایبنا  هک  نآ  زا  سپ 
تیاده تیاغ  يوسارف  هب  رشب  ییافوکـش  دشر و  ناوراک   (1) (، مکِدشُر هادُه  هاعُد و  ءایبنالا  َّنإ   ) دوب یتسه  ناکاپ  ناتـسآ  هب  ناسنا 

.تفرگ باتش  یهلا  یلک  همانرب  یمومع و 

194 ص :
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روهظ يزاس  هنیمز  رشب و  یخیرات  یعامتجا -  غولب  یسدنهم  مراهچ : لصف 

هک دشاب  بلطم  نیا  يایوگ  تایاور  تایآ و  زا  هدمآرب  ياه  هزومآ  زین  یمالسا و  خیرات  هفـسلف  رد  دوجوم  ياه  لیلحت  دنیآرب  رگا 
يا هدـنیآ  روهظ  يارب  يزاس  هنیمز  ثحب  تسا  نآ  دارفا  یناسنا و  هعماج  درک  لمع  هوحن  هب  هتـسب  يرـشب  تالوحت  خـیرات و  هدـنیآ 

هن ار  هدـنیآ  ندوب  بوخ  اـی  دـب  رکذـلا  قوف  ياـه  هزومآ  اـه و  لـیلحت  هکارچ  .دوش  یم  حرطم  يدـج  تروص  هب  رـشب  يارب  نشور 
.دناد یم  رشب  دوخ  تسد  رد  هکلب  يربج 

يزاس هنیمز  ياه  يروئت  یسررب  هب  لصف  نیا  رد  نیاربانب  .تسا  یسررب  لباق  قوف  لیلحت  ياتـسار  رد  زین  دوعوم  روهظ  يزاس  هنیمز 
: میزادرپ یم  تایاور  تایآ و  زا  هدمآرب  یخیرات  ننس  خیرات و  هفسلف  هیواز  زا  روهظ 

: مالسلا هیلع  نسحلا  یبا  نع 

195 ص :
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؛(1) هَنَس یَتَئِأم  ُذنم  ِّینامألِاب  ّیبَُرت  ُهعیشلا 

.دوش یم  تیبرت  هدرورپ و  اه  نامرآ  هیاس  رد  هک  تسا  لاس  تسیود  هعیش 

یم تیبرت  ار  وا  دنرورپ و  یم  ار  یمدآ  ياه  دادعتـسا  هکارچ  دنراد ؛ ناسنا  یگدنز  هصرع  رد  یفرگـش  تردق  اه  نامرآ  دیدرت  یب 
تالوحت هب  میقتـسم  طبر  یهلا  ننـس  ساسارب  نآ  ققحت  هک  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دوعوم  يدهم  روهظ  دنلب  نامرآ  .دننک 

دنرگن یم  خیرات  هب  یهلا  ننس  يارجم  زا  یخیرات و  هفسلف  هاگن  اب  هک  نانآ  نیاربانب  .تسین  انثتسا  رما  نیا  زا  زین  دراد  يرـشب  هعماج 
.دننک شالت  دنلب  نامرآ  نیا  يزاس  هنیمز  يارب  هدرک و  ادیپ  ار  نآ  ياه  هنیمز  دیاب 

ار تیلوئسم  راب  هنوگ  نیا  .تسا  هداد  همادا  دوخ ، شرورپ  یگدنلاب و  دشر و  نایرج  هب  دنلب ، ياه  نامرآ  راس  هوک  رد  هعیش  هتسویپ 
انلِّلعَف  » .تسا هدوب  مرگ  لد  اه  نامرآ  نیا  هب  هشیمه  هداتـسیان و  زاب  تکرح  زا  هدیـشک و  شود  رب  یخیراـت  تخـس  ياـه  هندرگ  رد 

(2)« .ّینامالِاب

غولب هعیـش و  ییافوکـش  دـشر و  دـنور  نایرج ، نیمه  اب  .تسا  خـیرات  هتـسویپ  نایرج  اه ، نامرآ  ساسارب  هعیـش  یگداـمآ  تیبرت و 
غولب هناتـسآ  هب  ار  ناگمه  دهد و  یم  تیارـس  يرـشب  عماوج  یمومع  هغدغد  هب  ار  اه  نامرآ  نیا  دـسر و  یم  روهظ  هب  وا  یعامتجا 

.دناوخ یم  ارف  شیوخ  ياه  نامرآ  يادنلب  یعامتجا و 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

مل اه  وغلب  دـق  ولف  اهیلإ ، یهتنی  هیاـغ  رمـألا  اذـهل  َّنإ  داـبعلا ، هلجعل  لـجعیال  هللا  َّنإ  .رمـألا  اذـهل  مهلاجعتـسا  نم  ساـنلا  کـله  اـّمنإ 
؛(3) اورخأتسی مل  ًهعاس و  اومدقتسی 

196 ص :

.مشش تیاور  ص192 ، ج2 ، یفاکلا ، - 1
.مشش تیاور  ص192 ، ج2 ، یفاکلا ، - 2
.متفه تیاور  ص194 ، ج2 ، یفاکلا ، - 3
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تسا ینایاپ  رما  نیا  يارب  .دنک  یمن  باتـش  ناگدنب ، باتـش  يارب  ادخ  انامه  .دنتـشگ  كاله  رما  نیا  يارب  ناشباتـش  لیلد  هب  مدرم 
.دنتفین سپ  شیپ و  یتعاس  دندیسر ، نایاپ  نآ  هب  مدرم  رگا  دسرب و  نآ  هب  دیاب  هک 

یمن مقر  یعامتجا  غولب  دوشن ، تیبرت  دوخ  ياه  نامرآ  ساـسارب  هعیـش  دنـسرن و  تیاـغ  نیا  هب  مدرم  ادـخ و  ناگدـنب  اـت  نیارباـنب ،
ققحت نامه  هک  رمـالا » اذـه   » هب ناـشنامرآ و  تماـق  يادـنلب  هب  یعیـش ، ۀـعماج  هک  تسا  یناـمرآ  تیبرت  نآ  ساـسارب  ینعی  دروخ ،

رب نوزفا  دنبای و  یم  تسد  تسا ، ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  يدهم  جرف  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  تموکح 
هب دوخ  شالت  اب  يرـشب  عماوج  حطـس  رد  ار  نآ  هکلب  دـنوش ، یم  لوغـشم  لد  دـنلب  قفا  نادـب  یعیـش  هعماج  حطـس  رد  اهنت  هن  نیا ،

.دنیامن یم  لیدبت  هنامز  طلسم  نامتفگ  هغدغد و  هب  دنشک و  یم  شلاچ 

زا ریغ  هنالوجع  هتـساوخ  نیا  یلو  دنـشاب ، دمحم  لآ  جرف  و  رمالا » اذه   » راتـساوخ مزال  تیلباق  یگدامآ و  نودـب  مدرم  تسا  نکمم 
يارب اریز  دیامن ؛ یمن  يا  هلجع  باتش و  ناگدنب ، باتـش  هلجع و  اب  میکح  راگدیرفآ  .دوب  دهاوخن  رگید  يزیچ  نانآ  يارب  تکاله 

« رمالا اذه   » ققحت تساوخرد  عقوت و  دیاین ، رـس  دریگن و  لکـش  نایاپ  تیاغ و  نیا  ات  دـسرب و  نآ  هب  دـیاب  هک  تسا  ینایاپ  رما ، نیا 
.دوب دهاوخن  تکاله  هجیتن  رد  باتش و  هلجع و  زج 

رد دنـسرب ، نآ  هب  ًاتقیقح  دـنبایب و  ار  مزال  غولب  تیاغ ، نیا  هب  ًاعقاو  رگا  سپ  اه » وغلب  دـق  ولف   » هک دـنیامرف  یم  ترـضح  تیاـهن  رد 
مل ًۀـعاس و  اومدقتـسی  مل  ، » تروص نیا  رد  .دـنا  دـش ه  لیان  رمـالا » اذـه   » تیاـغ هناتـسآ  هب  دـنا و  هتفاـی  هار  یعاـمتجا  غولب  هب  عقاو 

لهج وید  ات  و  دـیآرد » هتـشرف  دور  نوریب  وچ  وید   » هکارچ دـیاین ؛ سپ  شیپ و  يا ، هظحل  كدـنا  هب  رمالا » اذـه   » ققحت اورخأتـسی ،»
یماخ و وید  يرشب و 

197 ص :

خیرات ۀفسلف  www.Ghaemiyeh.comتیودهم و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 280زکرم  هحفص 202 

http://www.ghaemiyeh.com


، دهاوخن ار  رمالا » اذـه   » دریگن و لکـش  ناسنا  رد  نتـساوخ »  » غولب ات  .دـیاین و  رد  يرـشب  تاجن  هتـشرف  دوشن ؛ نوریب  یمدآ  یغلابان 
ار رمالا » اذه   » ققحت طرش  نیا  دنبایب و  یعامتجا  غولب  دنـسرب و  تیاغ  نیا  هب  دیاب  ناگدنب  دوخ  هک  نیا  ینتفگ  .دیاشن  رما  نیا  ًاعطق 

.دنزاس مهارف 

عنم لعاف  هیحان  زا  تسا و  هدرک  رپ  ار  یتسه  نیرفآ ، یتسه  تیانع  فطل و  دبای ؛ یمن  ققحت  مه  طورشم  دوشن ، ققحم  طرش  نیا  ات 
ار ناگدـنب  تسا و  لباق  تیلباق  دـیاشگ ، یم  هرگ  دزاـس و  یم  هراـچ  هچ  نآ  .تسا  لـباق  دوخ  رد  لکـشم  تسین ؛ راـک  رد  یلخب  و 

: هک دومن  هجوت  دیاب  .دنبای  راب  طورشم  هناتسآ  هب  یعامتجا  غولب  نیا  اب  هک  ات  دیاب  تیلباق 

ار وت  دنادرگ  لومحم  یلماح 

(1) ار وت  دنادرگ  لوبقم  یلباق 

راو شوگ  وش  اه  تفگ  نیا  لباق 

(2) راو شوگ  نم  تمزاس  رز  زا  هک  ات 

يا هیاپ  نیرت و  ینوناک  هک  مینادـب  میبایرد و  یبوخ  هب  ار  عازن  لحم  مییاـمنب و  يدـج  تیاـنع  هلئـسم  تروص  هب  دـیاب  ور ، نیمه  زا 
یهجوت تافتلا و  نینچ  یتقو  .تسا  مدرم  مومع  ادخ و  ناگدنب  نتفای  تیلباق  یعامتجا و  غولب  عوضوم  تبیغ ، رصع  رد  هلئسم  نیرت 

ار یعامتجا  غولب  ياـه  هناـماس  ناوت  یم  هنوگچ  هک  میروآ  یم  تسد  هب  تخادرپ و  میهاوخ  نآ  راـک  هار  هلئـسم و  لـح  هب  میتفاـی ،
.تخادرپ روهظ  يزاس  هنیمز  روحم  نیرت  مهم  یعامتجا و  یسدنهم  هب  داد و  ناماس 
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یعامتجا غولب  ياه  صخاش 

یـسدنهم دـنم  ماظن  راتخاس  میناوتب  اهنآ  ساسارب  اـت  دوب  دـهاوخ  دـنمزاین  نآ  ياـه  صخاـش  تخانـش  هب  یعاـمتجا  غولب  یـسدنهم 
ّانإ : ) همیرک تلود  هب  یعامتجا  تبغر  مییامن : یم  هراشا  ریز  هناگ  هس  ياه  صخاش  هب  ور ، نیا  زا  .میزاس  راوتـسا  ار  دوخ  یعامتجا 

تناعتـسا و  اـنّیلو ) هبیغ  اـنّیبن و  دـقف  کـیلإ  وکـشن  اـّنإ  : ) دوـجوم تیعـضو  زا  یعاـمتجا  تیاکـش  همیرک ؛) هلود  یف  کـیلإ  بـغرن 
(1) (. هلّجعت کنم  حتفب  کلذ  یلع  اّنعأ  و  : ) یعامتجا

یعامتجا تبغر 

لیم و رییغت  زا  سپ  هک  اج  نآ  ات  تسا ، يرابکتـسا  ياـه  تسیژتارتسا  يدـیلک  ياـه  روحم  هلمج  زا  يرـشب ، عماوج  لـیم  تیریدـم 
داتسا زا  ار  قشم  نیا  .دنیامن  نیـشناج  نییعت و  فیرعت ، ناشیا  يارب  ار  شیوخ  فادها  اب  بسانتم  لیم  هک  دننآ  رب  اهنآ  نیـشیپ  هقئاذ 

: دیامرف یم  نآرق  هک  نانچ  مه  دنا ، هتفرگ  ناطیش  ناشیامنهار  و 

ُهُولَعَف اَم  َکُّبَر  ءاَش  َْولَو  اًروُرُغ  ِلْوَْقلا  َفُرْخُز  ٍضَْعب  َیلِإ  ْمُهُـضَْعب  یِحوی  ِّنِْجلاَو  ِسنِإلا  َنیِطایَـش  اوُدَـع  ِیِبن  ِّلُِـکل  اَْـنلَعَج  َِکلَذَـکَو  ))
(2) ؛)) َنُوفِرَتْقُّم مُه  اَم  ْاُوفِرَتْقِیلَو  ُهْوَضْرِیلَو  ِهَرِخآلِاب  َنُونِمْؤی  َنیِذَّلا َال  ُهَِدْئفَأ  ِهَیلِإ  یَغْصَِتلَو  َنوُرَتْفی *  اَمَو  ْمُهْرَذَف 

یم اقلا  هدنبیرف  نانخـس  رگید  کی  رب  بیرف ، يارب  هک  میتشامگ  نج  سنا و  نیطایـش  زا  ینانمـشد  يربمایپ  ره  يارب  هنوگ  نیدـب  و 
هـسوسو نیا  ۀجیتن   ] .نک و اه  دندنب ر  یم  هک  ییارتفا  اب  ار  ناشیا  سپ  .دـندرک  یمن  نینچ  تساوخ ، یم  وت  راگدرورپ  رگا  دـننک و 

هک تسا  نیا  يارب  اه ]
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باکترا ددصرد  ار  هچ  نآ  دـنراد و  شوخ  لد  نآ  هب  دوش و  لیام  لطاب ]  ] راتفگ نآ  هب  دـنرادن  نامیا  ترخآ  هب  هک  یناسک  بولق 
.دنوش بکترم  دنتسه ، نآ 

جوم ناشدوجو  رد  ترخآ  هب  قشع  دنرادن و  دوخ  رارمتـسا  همادا و  هب  رواب  نامیا و  رد  هشیر  هک  ار  یناسک  بولق  دنهاوخ  یم  اهنآ 
لیم تسا : هتفرگ  رارق  لیم  أدبم  ود  شکاشک  رد  یمدآ  بولق  عقاو  رد  دـنیامن و  لیامتم  دوخ  رذـگدوز  ياه  هسوسو  هب  دـنز ، یمن 

.ایند رد  ناسنا  رمع  لاس  داتفه  رد  دودحم  ياه  هسوسو  هب  لیم  رگید  ترخآ و  شیوخ و  رارمتسا  همادا و  هب 

.دننک یم  یتسرپرـس  تیریدم و  دودحم  ياه  هسوسو  هب  لیم  نج ، سنا و  نیطایـش  رارمتـسا و  هب  لیم  یهلا ، يایلوا  ایـصوا و  ایبنا و 
زا .دـنزاس  دوخ  هب  لـیامتم  قفاوم و  ار  بطاـخم  نآ ، هب  ندرپس  لد  هارمه  هب  ندینـش و  قیرط  زا  هک  دنتـسه  نآ  رب  نیطایـش  هتـسویپ 

« ءاغصا  » هلوقم .دنیوگ  یم  ءاغصإ »  » و وغص »  » نآ هب  دنک ، شوگ  تقفاوم  یهارمه و  رظن  اب  يرگید  نخـس  هب  یـسک  رگا  ور ، نیمه 
: دنا دومرف ه  مالسلا  هیلع  داوج  ماما  ور  نیمه  زا  .تسا  تاغیلبت  اه و  هناسر  تاطابترا و  ثحابم  رازفازغم  رازفا و  مرن 

؛(1) سیلبإ دبع  دقف  سیلبإ  ناسل  نع  قطنی  قطانلا  ناک  نإ  هللا و  دبع  دقف  هللا  نع  قطانلا  ناک  نإف  هدبع  دقف  ٍقطان  یلإ  یغصأ  نم 

دنوادـخ بناج  زا  رگا  لاح  تسا و  هدرک  تعاطا  یگدـنب و  ار  وا  عقاو  رد  دراپـسب ، يا  دـنیوگ ه  نانخـس  هب  ناج  شوگ  هک  یـسک 
سیلبا نابز  زا  رگا  هدرک و  یگدنب  ار  دنوادخ  انامه  دنار ، نابز  رب  یهلا  بلاطم  دیوگ و  نخس 
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.تسا هدرک  تعاطا  یگدنب و  ار  وا  هک  یتسرد  هب  ددرگ ، وا  يوگ  نخس  دوش و  راشرس  بارشا و 

هک هنوگ  نامه  .داد  دـهاوخ  نت  تسا ، باکترا » فارتقا و   » و ءاضرا »  » نامه هک  يدـعب  لحارم  هب  ءاغـصا »  » زا سپ  یمدآ  نیاربانب ،
: میدناوخ ثحب  دروم  ۀیآ  رد 

؛)) َنُوفِرَتْقُّم مُه  اَم  ْاُوفِرَتْقِیلَو  ُهْوَضْرِیلَو  ِهَرِخآلِاب  َنُونِمْؤی  َنیِذَّلا َال  ُهَِدْئفَأ  ِهَیلِإ  یَغْصَِتلَو  ))

رد دنلسگ ، یمن  مه  زا  و  دننک ، یم  لمع  دنریگ ، یم  لکش  هچراپ  کی  هتسویپ و  مه  اب  بارتقا  ءاضرا و  ءاغصا ، دنیآرف  هنوگ  نیا  و 
.دننادرگ یم  لیدبت  تعاطا  راتفر و  هب  تیاهن  رد  دنزاس و  یم  ریگرد  ار  اهنآ  دنزادنا و  یم  گنچ  اه  ناسنا  بولق 

: دیامرف یم  نآرق 

ِهِریَغ ٍثیِدَـح  ِیف  ْاوُضوُخَی  یَّتَح  ْمُهَعَم  ْاوُدـُعْقَت  َالَف  اَِهب  ُأَزْهَتُْـسیَو  اَِهب  ُرَفُْکی  ِهّللا  ِتاـیآ  ُْمتْعِمَـس  اَذِإ  ْنَأ  ِباَـتِْکلا  ِیف  ْمُکیَلَع  َلََّزن  ْدَـقَو  ))
(1) ؛)) اًعیِمَج َمَّنَهَج  ِیف  َنیِِرفاَْکلاَو  َنیِِقفاَنُْملا  ُعِماَج  َهّللا  َّنِإ  ْمُُهْلثِّم  اًذِإ  ْمُکَّنِإ 

اهنآ اب  دـننک ، یم  ازهتـسا  راکنا و  ار  ادـخ  تایآ  يدارفا  دیونـشب  هاگره  هک  هدرک  لزان  امـش  رب  نآرق  رد  ار ] مکح  نیا   ] دـنوادخ و 
عمج خزود  رد  یگمه  ار  نارفاک  ناقفانم و  دنوادخ  .دوب  دیهاوخ  نانآ  لثم  مه  امش  هنرگو  دنزادرپب ، يرگید  نانخس  هب  ات  دینیـشنن 

.دنک یم 

یم همادا  رد  و  ْمُهَعَم )) ْاوُدُعْقَت  َالَف  (( ؛ دنیامن یم  ازهتـسا  راکنا و  ار  ادـخ  تایآ  هک  دـنک  یم  یهن  یناسک  تسلاجم  ینیـشن و  مه  زا 
: دیامرف
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هب هیآ  نیا  .تخادرپ  دـنهاوخ  يرگید  نانخـس  هب  ناـنآ  دـییامنن  تسلاـجم  ینیـشن و  مه  رگا  ِهِریَغ ،)) ٍثیِدَـح  ِیف  ْاوُضوُخَی  یَّتَـح  ))
نانآ نانخـس  هب  ندرپس  لد  سلاجم و  رد  امـش  نتـسشن  عبات  ناـشیا  يازهتـسا  ییوگرفک و  رد  همادا  رارـصا و  هک  دـیامن  یم  یبوخ 

رفک قافن و  فیدر  رد  و  ْمُُهْلثِّم )) اًذِإ  ْمُکَّنِإ  (( ؛ دزاس یم  نانآ  دننامه  لثم و  ار  امش  اهندرپس ، ناج  شوگ  اه و  نتـسشن  نیمه  .تسا 
((. اًعیِمَج َمَّنَهَج  ِیف  َنیِِرفاَْکلاَو  َنیِِقفاَنُْملا  ُعِماَج  َهّللا  َّنِإ  : )) دناشن یم 

شیوخ هچیزاب  یتسرپدوخ  يروحمدوخ و  هاگتـسیا  رد  ار  وا  هدوب و  نیطایـش  زاتو  تخات  نادـیم  یمدآ  لهج  رتسب  خـیرات  لوط  رد 
قیرط زا  یهلا  ینامسآ و  تموکح  ياه  لدم  هب  ًاعون  ور ، نیمه  زا  .تسا  هدرک  مورحم  ینامسآ  ياه  تیاده  اه و  هرهب  زا  هتخاس و 

، ءاغـصا دـنیآرف  اب  اه  ناسنا  لیم  أدـبم  ناس  نیدـب  .تسا  هدرپس  رـس  هناتـسرپدوخ  یتسیناموا  ياه  هتفاب  هب  هدادـن و  نت  ایـصوا  ایبنا و 
یتموکح ياه  وگلا  نیرت  يروتاتکید  نیرت و  گنت  زا  هک  يا  هنوگ  هب  هدش ، یتسرپرـس  تیریدـم و  هدروخ و  مقر  فارتقا  ءاضرا و 

شومچ و ناسنا  نیا  تسا و  هدز  کحم  هدومن و  هبرجت  ار  یتیریدم  یتموکح و  ياه  وگلا  نیرت  یلاربیل  نیرت و  هداشگ  ات  یتیریدم 
اب ار  شیوخ  لیم  أدبم  دراپـسب و  یهلا  قطان  هب  و  دناه ، رب  یـسیلبا  قطان  زا  ار  دوخ  ناج  شوگ  سپ  نیا  زا  ات  دوش  یم  هدامآ  هتـسخ 

نانمؤمریما هک  هنوگ  نامه  .ددنویپب  ناتسرپادخ  هب  ناتسرپدوخ  زا  ناروحمادخ و  هب  ناروحمدوخ  ناینیمز و  زا  دزاغآیب و  ناینامـسآ 
رب راگزاسان  رتش  هدام  ینابرهم  دننامه  دـنک ، یم  ور  ام  هب  دوخ  ياه  ینادرگور  اه و  یـشومچ  زا  سپ  ایند  : » دـندومرف مالـسلا  هیلع 

(1)« .شیوخ دنزرف 

202 ص :

.209 تمکح هغالبلا ، جهن  - 1
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ماما روضح  دنز و  یم  دایرف  ار  نآ  هب  قوش  تبغر و  دراپس و  یم  لد  دشیدنا و  یم  نآ  ياه  صخاش  همیرک و  تلود  هب  ور ، نیا  زا 
زاغآرس نیا  .ددرگ  یم  هدامآ  دیوگ و  یم  کیبل  ار  وا  يادن  شیوخ  روجنر  هتسخ و  ياه  اپ  اب  دنک و  یم  سح  ار  قیفـش  نابرهم و 

: هکارچ دنک ؛ یم  تیاکح  وا  فطل  ياه  هولج  زا  هک  تسوا  غولب 

تسا وت  ياضاقت  زا  ام  تبغر 

(1) تسا ور  هر  اجره  تسا  قح  هبذج 

یعامتجا تیاکش 

نامّزلا َرهاظت  و  انب ، نتفلا  هدـش  و  انددـع ، هلق  و  انّودـع ، هرثک  انیل و  هبیغ و  هلآ و  هیلع و  کتاولـص  انیبن  دـقف  کـیلا  اوکـش  اـنا  مهللا 
؛(2) انیلع

ّیلو و تبیغ  زا  و  داـب -  وا  نادـناخ  وا و  رب  وت  ياـهدورد  هک  ناـمربمایپ -  نادـقف  زا  مینک  یم  تیاکـش  وت  هاـگرد  هب  اـم  ادـنوادخ 
.ام رب  راگزور  نامز و  هبلغ  ام و  رب  تخس  ياه  هنتف  ام و  ددع  یمک  ام و  نمشد  يرایسب  .نامتسرپرس و 

تسرپرس ربهر و  هک  نیا  زا  دنوادخ  هاگرد  هب  تسا  یعامتجا  تیاکـش  راظتنا ؛ لاح  رد  هعماج  غلاب و  هعماج  صخاش  نیمود  يرآ ،
.تسا تبیغ  لاح  رد  اهنآ 

: تسا تهج  هس  زا  تیاکش  نیا  و 

.ام ناتسود  یمک  ام و  نانمشد  يدایز  اندوع ؛ ۀَّلق  انّودع و  ةرثک  فلا )

.ام هیلع  رب  وتردوت  ياه  هنتف  یتخس  يراوشد و  انب ؛ نَتفلا  ةّدش  ب )

203 ص :

.مجنپ رتفد  يونعم ، يونثم  - 1
.8 ياعد هیداجس ، هفیحص  - 2
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.ام رب  نامز  نارود و  هبلغ  انیلع ؛ نامزلا  رهاظت  ج )

رد ار  نآ  تدش  اه و  هنتف  شیاز  نیا  تفای و  همادا  تفرگ و  لکش  تسود  یکدنا  نمـشد و  يدایز  ترثک و  اب  هارمه  تبیغ  نارود 
.دز دهاوخ  مقر  ام  هیلع  رب  ار  هنامز  نامز و  هجیتن  رد  .تشاد و  دهاوخ  یپ 

: دنراد يدنلب  نایب  ناطلس » نامز و  ناطیش ،  » دنیآرف صوصخ  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما 

؛(1) ناطلسلا انمَّضهَتی  وأ  نامَّزلا  انبکنی  وأ  ناطیَّشلا  انیلع  ذوحَتسَی  نأ  و  کب ...  ذوعَن 

ای دزادنارد و  یتخـس  هب  ار  ام  راگزور  هک  نیا  زا  نامز و  ندـش  نوگژاو  ای  نامدوجو ، رب  ناطیـش  یگریچ  زا  میرب ...  یم  هانپ  وت  هب 
ینوگژاو سپس  ناطیش و  یگریچ  دنور  ریـس و  نیا  .میریگب  رارق  ناطلـس  متـس  تحت  دراد و  اور  متـس  روج و  ام  رب  ناطلـس  هک  نیا 

.تسا ناطلس  طلست  الیتسا و  سپس  نامز و 

: دیامرف یم  رگید  يزارف  رد  و 

؛(2) ناطلُّسلا هلوص  هرارم  و  ناطیَّشلا ، دیاصم  ّرش  و  نامَّزلا ، بئاون  ّدح  انفکا  و 

متس رهق و  یخلت  زا  راد و  رود  ناطیش  ياه  ماد  ّرش  زا  امرف و  تیافک  راگزور  ياه  یتخس  یگدنرب  هب  تبسن  ار  ام  دوخ  وت  ادنوادخ 
.امرف ظفح  ناطلس 

هب ناطیش  ینعی  .دیامن  یم  یتسرپرس  یلوت و  ار  لطاب  یسدنهم  هک  تسا  يا  هیلوا  تکرح  ناطلس »  » و نامز » «، » ناطیش  » دنیارف

204 ص :

.8 ياعد هیداجس ، هفیحص  - 1

.5 ياعد هیداجس ، هفیحص  - 2
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هنامز زور و  تایبدا  اضف و  نآ  ساسارب  دنک و  یم  دیهمت  ار  یگ  هریچ  طلست و  ياه  هنیمز  شیوخ  ياهدرگش  اب  لطاب  روحم  ناونع 
ناطلـس شریذـپ  تیلباق  یگدامآ و  هعماج  هک  تسا  تروص  نیا  رد  .دزاس  یم  نوگژاو  ار  هنامز  ناس  نیدـب  و  دـهد ، یم  لکـش  ار 

یم ناطیـش  شریذپ  ياه  هنیمز  زا  ناطلـس ، یعامتجا  شریذپ  ياه  هنیمز  عقاو  رد  .دریگ  یم  رارق  نآ  متـس  تحت  دبای و  یم  ار  روج 
یگدامآ دادعتـسا و  اعد ، نیـشیپ  ياـهزارف  رد  هدـش  داـی  ياـه  يدنـسپان  لـیاذر و  قیرط  زا  اـه  ناـسنا  نورد  هک  نیا  ینعی  .دزاـغآ 

یتسرپرـس و ار  وا  هعماج  طلـسم  نامتفگ  گنهرف و  هک  تسا  ناطیـش  نیا  سپ  نیا  زا  دـنبای ؛ یم  ار  نآ  یگریچ  ناطیـش و  شریذـپ 
دننک و یم  مهارف  ار  ناطیش  طلست  هنیمز  اعد  رد  هدش  دای  لیاذر  یناسفن و  لیوست  اب  هعماج  دارفا  ادتبا  رد  سپ  .دیامن  یم  یـسدنهم 

نیـشیپ ياهزارف  رد  هشیدنا  یکدنا  اب  نایب  نیا  .دنیرفآ  یم  ار  ناطیـش  طلـست  ياه  هنیمز  نامز ، تایبدا  ندرک  نوگژاو  اب  مه  ناطیش 
هب یبوخ  هب  تسا ، هدمآرد  یعامتجا  بلاق  رد  هدیماجنا و  ذوعن »  » نایب هب  هدش و  عورش  هدحو  ملکتم  تروص  هب  و  ذوعا »  » اب هک  اعد 

.دیآ یم  تسد 

تمواقم ربص و  هلق  تناکتـسا »  » و فعـض » «، » نهو  » دـنیارف اب  ناسنا  يراتفر  یفطاع و  یتخانـش ، ياه  هراوید  ندیـشاپورف  اب  ناطیش 
: دیاشگ یم  ار  نانآ 

(1) ؛)) َنیِِرباَّصلا ُّبِحی  ُهّللاَو  ْاُوناَکَتْسا  اَمَو  ْاوُفُعَض  اَمَو  ِهّللا  ِلِیبَس  ِیف  ْمَُهباَصَأ  اَِمل  ْاُونَهَو  اَمَف  ٌرِیثَک  َنویِّبِر  ُهَعَم  َلَتاَق  ِیبَّن  نِّم  نیَأَکَو  ))

تسس و دندید  ادخ  هار  رد  هک  یجنر  ره  زا  دندرک و  دربن  ناشرانک  رد  يرایسب  ناتسرپادخ  هک  ناربمایپ  یسب  و 

205 ص :

.146 هیآ نارمع ، لآ  هروس  - 1
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.دراد یم  تسود  ار  نارباص  ادخ  و  دندشن ، هدنامرد  نوبز و 

ار نآ  دریگ و  یم  هناشن  ار  هنامز  راجنه  تایبدا  یعامتجا ؛ يدرف و  راتفر  رواب و  تخانش ، راتخاس  رد  یتسس  نهو و  داجیا  اب  ناطیش 
يربص تمواقم و  چیه  هک  تسا  تروص  نیا  رد  .دناسر و  یم  یگدنامرد  تناکتسا و  هب  سپـس  و  دناشک ، یم  ینوبز  فعـض و  هب 

رب وا  زاس  تسد  تسایـس  ناطلـس و  هنامز ؛ رییغت  ناطیـش و  یگریچ  اب  .دـهدب و  ناشن  دـناوت  یمن  شزرا  اهراجنه و  ظـفح  لاـبق  رد 
رجنم یعامتجا  حطس  رد  وا  تیالو  شریذپ  اب  هارمه  هک  تسا  ناطیش  نیا  .دنیـشن و  یم  نالک  تیریدم  تموکح و  تردق و  هکیرا 

يراذگرثا نامز  ناطلـس و  نیب  هک  دومن  هجوت  دیاب  هتبلا  .ددرگ  یم  نآ  بسانتم  ناطلـس  تیمکاح  ًابقاعتم  یعامتجا و  هقئاذ  رییغت  هب 
.تسا رثؤم  يرگید  نآ  لوحت  رد  کیره  رییغت  دراد و  دوجو  لباقتم 

: دنیامرف یم  هک  تسور  نیمه  زا 

؛(1) نامَّزلا ّریغت  ناطلُّسلا  ّریغت  ذإ 

.ددرگ یم  رییغت  هنامز  نآ  عبت  هب  دیامن  رییغت  مکاح  تسایس  ناطلس و  هک  ینامز 

رد دنک  رییغت  ناطلـس  رگا  یلو  ناطلـس ؛» نامز و  ناطیـش ،  » دنیارف نامه  ینعی  تسا  راک  هرمث  هجیتن و  ناطلـس  هک  تساج  نیا  هتکن 
هنامز نارود و  ره  گنهرف  هک  تسا  ناسنا  نامز و  لها  نامز »  » زا دارم  .تسا و  هتفریذـپ  رییغت  زین  هنامز  نامز و  هک  تسا  لاـح  نیا 

رد ؛(2)  ًاسیک رَدغلا  هلهأ  رثکأ  ذخَّتا  دق  نامز  یف  انحبصأ  دقل  و   » تسا هتفر  هراشا  هبطخ  نیا  رد  هک  نانچ  مه  .دنک  یم  نوگرگد  ار 
هب ینامز 

206 ص :

.مود تیاور  ص232 ، ج74 ، راونالا ، راحب  همان 31 ؛ هغالبلا ، جهن  - 1
هبطخ 41. هغالبلا ، جهن  - 2
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« .دنرامش یم  لقع  تسایک و  ار  يرگ  هلیح  تنایخ و  نامز  نآ  مدرم  رتشیب  هک  میا  هدمآ  دوجو 

ناشیا تهباشم  زا  رتشیب  شیوخ  هنامز  گنهرف  هب  مدرم  تهابش  ؛(1)  مهئاباب مهنم  هبشأ  مهنامزب  سانلا  : » دنیامرف یم  هک  نانچ  مه  و 
« .ناشناردپ هب  تبسن  تسا 

نامز دنک ؛ رییغت  ناطلس  هزیگنا  هشیدنا و  تین و  هک  ینامز  ؛(2)  نامَّزلا َّریغت  ناطلُّسلا  ۀَّین  تّریغت  اذإ   » دـنیامرف یم  رگید  تیاور  رد  و 
.دوب دهاوخ  ناطلس  هشیدنا  هزیگنا و  رییغت  عبات  نامز  رییغت  .دریذپ » یم  رییغت  هنامز  و 

.دش هتفگ  ناطلس » نامز و  ناطیش ،  » دنیارف رد  هک  تسا  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  شیامرف  نامه  ياتسار  رد  مه  نایب  نیا 

وا يراتفر  یفطاع و  یتخانش ، تحاس  دنک و  یم  نوگژاو  ار  ناسنا  ینعی  تسا ؛ نمزتم  رایتخا  رد  هک  ار  نامز  هک  تسا  ناطیـش  نیا 
هریچ طلـسم و  نانآ  رب  هک  دش  دنهاوخ  نامز  نآ  طلـسم  گنهرف  اب  بسانتم  ناطلـس  ياریذپ  مدرم  هجیتن  رد  .دزاس و  یم  وروریز  ار 

.دوش یم 

رییغت ینعی  دسر ، یم  رظن  هب  رتراگزاس   (3) ؛)) ْمِهِسُْفنَِأب اَم  ْاوُّریَغی  یَّتَح  ٍمْوَِقب  اَم  ُّریَغی  َهّللا َال  َّنِإ   )) هیآ زا  هک  يا  هدافتـسا  اب  لیلحت  نیا 
اهراجنه و اب  ار  دوخ  دـنوشن و  لوحتم  نورد  زا  يرـشب  عماوج  ات  .دوب  دـهاوخ  ناشیا  سفنا »  » ریغتم عباـت  یعاـمتجا  هورگ  موق و  ره 
ور نیا  زا  .دوب  دـهاوخن  اهنآ  يارب  نـالک  حطـس  رد  يراـتخاس  لوحت  رییغت و  دـنیامنن ؛ راوزاـس  هارمه و  یهلا  يرطف و  ياـه  شزرا 

گنهرف عبات  تسایس 

207 ص :

ص46. ج75 ، راونالا ، راحب  - 1
.ناطلس هژاو  مکحلاررغ ، - 2
.11 هیآ دعر ، هروس  - 3
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«. ناطیش  » ای نامحر »  » تیالو شریذپ  یلوت و  تیالو و  عبات  گنهرف  تسا و 

ناطلس نامز  ناطیش 

تسایس گنهرف  یلوت 

ناطیـش و دـئاصم  ّرـش  نامز ، بئاون  تّدـح  ًالمع  نآ  ققحت  زا  سپ  دـش ؛ هنیداهن  ناطلـس » ناـمز و  ناطیـش ،  » دـنیآرف نیا  هک  یتقو 
: میدناوخ مالسلا  هیلع  داجس  ماما  نایب  رد  هک  دوش ، یم  تیبثت  دبای و  یم  لکش  ناطلس  تلوس  ترارم 

(1) .ناطلُّسلا هلوص  هرارم  و  ناطیَّشلا ، دیاصم  ّرش  و  نامَّزلا ، بئاون  ّدح  انفکا  و 

: میناوخ یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  مالک  رد  هک  تسو  نیمه ر  زا 

؛(2) سباوللا هیلع  مجهتال  هنامزب  ملاعلا 

.دروآ دهاوخن  موجه  وا  رب  تاهبش  ثداوح و  دشاب  سانش  نامز  هک  یسک 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما  و 

؛(3) دادعتسِالا نع  لُفغَی  مل  ماّیألا  فرع  نم 

.دش دهاوخن  لفاغ  یگدامآ  زا  دشاب  سانش  نامز  هتخانش و  ار  دوخ  راگزور  هک  یسکره 

ثداوح و اب  ار  مدرم  دـنک و  یم  لـیمحت  دارفا  يراـتفر  یـشیارگ و  یتخانـش ، هرتسگ  هب  ار  دوخ  هک  تسا  یعاـمتجا  جوم  نیا  ینعی 
.دزاس یم  ور  هبور  تاهبش 

208 ص :

.5 ياعد هیداجس ، هفیحص  - 1
.109 تیاور ص269 ، ج75 ، راونالا ، راحب  ص356 ؛ لوقعلا ، فحت  29 ؛ تیاور ص27 ، ج1 ، یفاکلا ، - 2

ج75، راونالا ، راـحب  ص98 ؛ لوـقعلا ، فـحت  مهن ؛ تیاور  ص400 ، قودـص ،)  ) یلامألا مراـهچ ؛ تیاور  ص23 ، ج8 ، یفاکلا ، - 3
.مکی تیاور  ص287 ،
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رادروخرب مزال  یگدامآ  زا  هتسویپ  دشاب ؛ انشآ  دوخ  نارود  یسانش  نایرج  هب  دسانشب و  ار  شیوخ  نامز  نابز  تایبدا و  هک  سکره 
ٌموی اذـه  و   » تسا نیون  دـیدج و  زور  رـشب  یگدـنز  ناـمز  زا  زور  ره  اریز  .دوب  دـهاوخن  تاهبـش  ثداوح و  مجاـهت  دروـم  هدوـب و 

اّنـسحأ نإ   » دنک كرت  نایوگ  ساپـس  ار  ام  مینک  یبوخ  رگا  ٌدیتع ،» ٌدهاش  انیلع  وُه  و   » تسا هدامآ  یهاوگ  دهاش و  ام ، رب  و  ٌثداح »
(1) «. ٍّمذب انَقراف  انأسأ  نإ  َو   » ددرگ ادج  ام  زا  نانک  شهوکن  مینک  يدب  رگا  و  ٍدمحب » انعّدو 

: ینارود ره  نامز و  زا  زور  ره  هک  دوش  یم  مولعم 

.تسا يدیدج  نیون و  دوجوم  . 1

.تسا هدامآ  یهاوگ  دهاش و  ام  رب  دوجوم  نیا  . 2

.دهد یم  ناشن  شنکاو  ام  راتفر  ربارب  رد  دراد و  كاردا  سح و  . 3

.تسوگ ساپس  سانشردق و  ام  یبوخ  لباقم  رد  . 4

.دنک یم  شهوکن  تّمذم و  ام  يدب  لباقم  رد  و  . 5

: دیامرف یم  همادا  رد  و 

و هریبک ، وأ  هریغـص  فارتقإ  وأ  هریرج  ِباکترِاب  هَتَقرافم  ءوُس  نِم  انمِـصعا  و  ُهَتَبحاصم ، َنسُح  انقُزرا  و  هلا ، دّـمحم و  یلع  ّلص  ّمهّللا 
؛(2) ًاناسحإ ًالضف و  ًارخذ و  ًارجأ و  ًارکش و  ًادمح و  ِهیفرَط  َنَیب  ام  اَنل  ألما  َو  ِتائّیَّسلا ، نِم  هیف  انلخا  و  تانَسَحلا ، نِم  هیف  انل  لِزجا 

رطاخ هب  شتقراـفم  ءوس  زا  ار  اـم  و  نادرگ ، اـم  يزور  ار  زور  نیا  اـب  یهارمه  نسح  و  تسرف ، دورد  شلآ  دـمحم و  رب  ایادـخ  راـب 
تیصعم بسک  ای  هانگ  باکترا 

209 ص :

.6 ياعد هیداجس ، هفیحص  - 1

.6 ياعد هیداجس ، هفیحص  - 2
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ادتبا زا  و  امن ، هتساریپ  اه  یتشز  زا  زور  نیا  رد  ار  ام  و  نک ، راشرـس  نآ  رد  اه  یبوخ  زا  ار  ام  هرهب  و  امرف ، ظفح  گرزب  کچوک و 
.زاس رپ  ناسحا  لضف و  یترخآ و  هتخودنا  رجا و  رکش و  دمح و  زا  ام  يارب  ار  نآ  نایاپ  ات 

یـشخبرثا يدـمآراک و  ار و  دوخ  بسانتم  راتخاس  مادـکره  هک  تسا ؛ ناطیـش »  » ای نامحر »  » یتسرپرـس یلوت و  شریذـپ  رد  مـالک 
: دهد یم  تسد  هب  ار  نآ  اب  بسانتم 

ناطلس نامز  نامحر  . 1

ناطلس نامز  ناطیش  . 2

.دش هظحالم  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  ياعد  ياهزارف  رد  هک 

، يرطف ياه  شزرا  زا  نوگژاو  بوکن و  هب  ار  نانآ  نامز ؛ لها  رب  ناطیش  یگریچ  ذاوحتسا و  اب  هک  تسا  نامز » تیریدم   » رد نخس 
یم نوگژاو  هنامز  نآ  بسانتم  مکاح  ناطلـس و  هب  نـالک  حطـس  رد  ار  تیریدـم  ماـظن  نآ  عبت  هب  دـناشک و  یم  یمالـسا  یناـسنا و 

دهاوخ یپ  رد  ار  یناطیش  ناطلـس  یناطیـش و  هنامز  هجیتن  رد  دوب و  دهاوخ  ناطیـش  تیالو  شریذپ  یلوت و  هجیتن  همه  نیا  .دراپس و 
.نادرگب ام  زا  ار  وا  طلست  »(1) ؛ اّنع هناطلس  لّوح  و   » دنیامرف یم  ترضح  هنوگ  نامه  تشاد ؛

ههبج اب  يریگرد  گنج و  هنحـص  دراو  دراد  شیوخ  تایلمع  یحارط و  ماظن  رد  هک  یـصاخ  راتخاس  يا و  هژیو  شیارآ  اـب  ناـطیش 
: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  هک  نانچ  مه  دوش ؛ یم  قح 

و هدیاصم ، هرورغ و  هدیعاوم و  هینامأب و  هقثلا  نم  و  هدیاکم ، هدیک و  میجرلا و  ناطیشلا  تاغزن  نم  کب  ذوعن  ّانإ  ّمهّللا 

210 ص :

.17 ياعد هیداجس ، هفیحص  - 1
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(1) .انیلأ هّرک  ام  انیلع  لقثی  نأ  وأ  انل ، نَّسح  ام  اندنع  نسحی  نأ  وأ  کتیصعمب  انناهتما  و  کتعاط ، نع  انلالضأ  یف  هسفن  عمطی  نأ 

: دنیامرف یم  زاغآ  اهزارف  نیا  اب  ماما  ار  تسا  ناطیش  اب  يریگرد  هزرابم و  يارب  هک  اعد  نیا 

زا اـم  یهار  مگ  رد  ناطیـش  هک  نیا  زا   (2) میرب یم  هانپ  وت  هب  شیاهرکم  دیک و  هدـش و  هدـنار  ناطیـش  ياه  هسوسو  زا  ام  ادـنوادخ 
ای دنک و  هولج  دهد ، یم  هولج  بوخ  وا  هک  ار  هچ  نآ  ام  دزن  رد  ای  .دزادنا و  عمط  هب  تتیـصعم  هلیـسو  هب  ام ، يراوخ  رد  تتعاطا و 

.دیآ نیگنس  ام  رب  دنایامن  یم  دنسپان  هورکم و  ار  نآ  وا  هک  هچ  نآ 

: زا تسا  دنوادخ  هب  مدرم  یعمج  هانپ  یهورگ و  هذاعتسا  رد  مالک 

.وا ياه  هسوسو  میجر و  ناطیش  تاغزن  . 1

.ناطیش دیک  . 2

.وا ياهرکم  دئاکم و  . 3

: هب نانیمطا  دامتعا و  . 4

.ناطیش ياهزورآ  فلا )

.ناطیش ياه  هدعو  ب )

.ناطیش ياه  بیرف  ج )

.ناطیش ياه  ماد  و  د )

: تسا هدرک  ییارآ  فص  شیارآ و  هنوگ  نیا  هک  تسور  هبور  ینمشد  اب  قح  ههبج 

ار وا  ياه  فعـض  اب  بسانتم  دیک »  » کی ینایرج  ره  سکره و  يارب  .دینز و  یم  دیلک  ار  شیوخ  راک  دوخ  يراک  هابت  هسوسو و  اب 
راک هب 

211 ص :

.17 ياعد هیداجس ، هفیحص  - 1
.میرب یم  هانپ  وت  هب  شیاه  ماد  اه و  بیز  اه ، هدعو  زا  وا ، ياهوزرآ  نیغورد و  ياه  هتفگ  هب  نانیمطا  زا  ینینچ  مه  و  - 2
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نیدب .ددنب و  یم  ار  یجورخ  ياه  هار  یمامت  دشک و  یم  هرـصاحم  هب  ار  وا  نوگ ؛ هنوگ  دئاکم  اهرکم و  اب  نآ  همادا  رد  ددنب و  یم 
.دنک یم  یشخبدامتعا  شیوخ  ياه  ماد  اه و  بیرف  اه ، هدعو  اهوزرآ ، روحم  راهچ  رد  ناس 

یعامتجا تناعتسا 

و دـنک ، یم  نامـسآ  هب  ور  تسین ، زاس  هراـچ  زاـسراک و  شیاـه  هتفاـب  هک  تفاـیرد  درک و  كرد  ار  دوخ  راـقتفا  ناـسنا  هک  یناـمز 
نآ .دزادنا  یم  نینط  ار   (1)« ءامسلا ضرألا و  نیب  لصّتملا  ببسلا  نیأ   » دایرف ددرگ و  یم  نامسآ  نیمز و  نیب  لصتم  ببـس  يایوج 

اپ هب  تسا و  نتسناوت  نتساوخ ، هکارچ  نداتسیا ؛ دوخ  ياپ  هب  تسا و  نتسناوت  نامه  نیا  دنز و  یم  هناوج  وا  رد  نتـساوخ  غولب  هاگ 
(2)« .طسقلاب سانلا  موقیل  « ؛ نداتسیا

: دروآ یم  هارمه  هب  یقیمع  تفرعم  تسوا ، تسد  رد  یتسه  ریبدت  هتـسویپ  هک  یـسک  نیرفآ و  تسه  زا  نتـساوخ  اعد و  ور ، نیا  زا 
حتف و تساوخرد  تناعتـسا و  . 3 یهلا ؛ هاگرد  هب  دوجوم  تیعـضو  زا  تیاکـش  . 2 یهلا ؛ هاگرد  زا  همیرک  تلود  هب  لـیم  راـهظا  . 1

.لاعتم دنوادخ  زا  عیرس  شیاشگ 

دوعوم یجنم و  هب  يرـشب  عماوج  یتقو  هکارچ  .تسا  یعامتجا  غولب  دامن  اعد ، تفگ  ناوت  یم  غولب  ياه  هصخاش  نتفرگ  رظن  رد  اب 
غولب هب  هک  دراد  نآ  زا  تیاـکح  دـنیامن ، وا  هاـگرد  هب  تناعتـسا  تساوخرد و  دـننک و  تیاکـش  دوجوم  تیعـضو  زا  دـنبایب و  لـیم 

رازفازغم خم و  اعد  .دنا  هتشگ  لیان  یتسرپادخ  يروحمادخ و  تمعن  هب  یتسرپدوخ  يروحمدوخ و  ماد  زا  دنا و  هتفای  راب  یعامتجا 

212 ص :

.هبدن ياعد  نانجلا ، حیتافم  - 1
.25 هیآ دیدح ، هروس  - 2
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اعد رازفازغم  اب  تساـه ، ناـسنا  غولب  دـشر و  هلق  تیاـهن و  شنیرفآ و  تیاـغ  هک  تیدوبع   (1)« .هدابعلا ّخم  ءاعدـلا  « ؛ تسا تیدوبع 
.تسا غولب  دامن  تیدوبع و  دامن  اعد  ور ، نیا  زا  .دیامن  یم  یلجت  دبای و  یم  لکش 

: دنیامرف یم  بوقعی  نب  قاحسا  هب  ناشفیرش  عیقوت  رد  ترضح  ور ، نیمه  زا 

؛(2) مکجرف کلذ  َّنإف  جرفلا  لیجعتب  َءاعّدلا  اورثکأ  متیفُک و  دق  ام  یلع  اوفّلکتتال  مکینعیال و  اّمع  لاؤسلا  باوبا  اوقلغاف 

ام جرف  روهظ و  رما  رد  لیجعت  يارب  دـیدنبب و  دـنا ، هتـساوخن  امـش  زا  ار  نآ  درادـن و  يدوس  امـش  يارب  هچ  نآ  رب  ار  لاؤس  ياه  رد 
.تسا ندرک  اعد  نیمه  رد  امش  جرف  هک  دینک  اعد  رایسب 

یلـصا ریـسم  هب  دنناه و  یم ر  نز  هر  رمث و  یب  هدوهیب و  ياه  لاؤس  اه و  ندز  راسی  نیمی و  زا  دنـشخب و  یم  دومن  هر  ار  ام  ابیز  هچ 
دامن تیدوبع و  رازفازغم  ینوناک ، فیاظو  هلمج  زا  اـعد  هک  تسا  هنوگ  نیا  .دـننک  یم  تیادـه  دراد ، هارمه  هب  ار  غولب  دـشر و  هک 

: هک تسا  هدیسر  غولب  نیا  هب  رشب  هکارچ  دوش ؛ یم  يدج  شرافس  نآ  هب  دور و  یم  رامش  هب  يرشب  غولب 

، كدنع نم  هتّلخ  ّدس  لواح  نمف  کیلإ ، رقفلا  لهأ  مه  رقفلا و  یلإ  مهتبـسن  و  مهنع ، ینغلا  لهأ  تنأ  کقلخ و  نع  ءانغلاب  تحدم 
، کقلخ نم  ٍدحأ  یلإ  هتجاحب  َهَّجوت  نم  .اههجو و  نم  هتبلط  یتأ  و  اّهناظم ، یف  هتجاح  بلط  دقف  کب  هسفن  نع  رقفلا  فرـص  مار  و 

؛(3) ناسحإلا توف  كدنع  نم  ّقحتسا  و  نامرحلل ، ضّرعت  دقف  کنود  اهحجن  ببس  هلعج  وأ 

213 ص :

ص125. ج5 ، يذمرت ،)  ) ننسلا - 1
ص176. یسوط ،)  ) ۀبیغلا - 2

.13 ياعد هیداجس ، هفیحص  - 3
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يدنمزاین و هب  ار  ناشیا  يا و  هتـسیاش  ناشیا  زا  يزاین  یب  هب  وت ، يا و  دوتـس ه  قلخ  همه  زا  يزاین  یب  هب  ار  دوخ  دوجو  وت  ادـنوادخ 
دـهاوخب و وت  بناج  زا  ار  دوخ  زاین  عفر  سکره  تهج ، نیا  زا  .دنتـسه  یتبـسن  نینچ  راوازـس  اـهنآ  عقاو  رد  يا و  داد ه  تبـسن  رقف 
زا شبلطم  لابند  هب  هتـساوخ و  دوخ  یلـصا  هاگیاج  رد  ار  شتجاح  هک  اقح  دنک ، بلط  وت  هلیـسو  هب  نتـشیوخ  زا  ار  رقف  ندنادرگرب 

، دهد رارق  تجاح  ندمآرب  هلیـسو  وت  ياج  هب  ار  وا  ای  دنک ، ور  وت  ناگدـیرفآ  زا  یکی  هب  دوخ  زاین  رد  هکره  هدـمآرب و  حیحـص  هار 
.تسا هتشگ  ناسحا  زا  تیمورحم  راوازس  وت  بناج  زا  هدروآ و  يدیمون  ضرعم  رد  ار  دوخ  کش  یب 

: دیامرف یم  نآرق 

(1) ؛)) اًماَِزل ُنوُکی  َفْوَسَف  ُْمْتبَّذَک  ْدَقَف  ْمُکُؤاَعُد  َالَْول  یِّبَر  ْمُِکب  اُؤَبْعی  اَم  ُْلق  ))

ناماد لمع ) نیا   ) و دیدرک ، بیذکت  ار ) ادخ  تایآ   ) امش دشابن ؛ امـش  ياعد  رگا  تسین  لئاق  یجرا  امـش  يارب  نم  راگدرورپ  وگب 
.دش دهاوخن  ادج  امش  زا  تفرگ و  دهاوخ  ار  امش 

.تسوا هاگرد  هب  یگدنب  اعد و  راگدورپ و  هب  هجوت  دـشخب ، یم  شزرا  دـنوادخ  هاگ  شیپ  رد  ناسنا  هب  هک  هچ  نآ  دوش  یم  مولعم 
هب رگا  دیدرک و  بیذکت  ار  شتایآ  ناربمایپ و  ادخ و  هتشذگ ، رد  امش  هک : دیآ  یم  تسد  هب  نینچ  نیا  هیآ  همادا  زا  لیلد ، نیمه  هب 

.دش دهاوخ  ناتریگ  نماد  ناتبیذکت  هجیتن  و  تشاد ، دیهاوخن  وا  دزن  یماقم  جرا و  چیه  دیباتشن ، ادخ  یگدنب  اعد و  يوس 

یم اه  ر  تسا ، یتسرپدوخ  هب  نتـسویپ  یتسرپادخ و  زا  ندیرب  قح و  بیذکت  مزاول  زا  هک  ییاه  يراتفرگ  زا  ناسنا  ینامز  نیاربانب ،
دوش

214 ص :

.77 هیآ ناقرف ، هروس  - 1
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هتبلا .دـبایب  شزرا  دریگ و  رارق  شا  هجوت  تیاـنع و  دروم  اـت  دروآ  ور  وا  یگدـنب  اـعد و  ادـخ و  هب  دـنک و  تشپ  یتسرپدوخ  هب  هک 
: تسا هدومرف  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  هک  نانچ  مه  دش ، دهاوخ  نینچ  يزور 

؛(1) اه دلو  یلع  ِسورّضلا  َفطع  اهِسامش  َدعب  انیلع  اینُّدلا  َّنفطعتل 

.شیوخ دنزرف  رب  راگزاسان  رتش  هدام  ینابرهم  دننامه  دنک ، یم  ور  ام  هب  دوخ  ياه  یشومچ  زا  سپ  ایند 

.ددرگ نابرهم  دوخ ، ۀچب  هب  هک  وخدب  ةدام  رتش  نانوچ  دنک ؛ یم  يور  ام  هب  یشکرس ، زا  سپ  ایند  نیا  دنیامرف  یم  ترضح  يرآ 

راگدیرفآ هاگرد  هب  ور  هناروحمدوخ ، روک  ياه  رارکت  یپایپ و  ياه  یگتسخ  نیگنـس و  نارگ و  ياه  هبرجت  زا  سپ  رـشب  نیاربانب ،
: دنا دومرف ه  هک  نانچ  مه  دنک ؛ یم  ور  باب ا هللا »  » و هجو »  » و طارص »  » و هللا » لیبس   » هار و هب  تهج ، نیمه  رد  دنک و  یم 

؛(2) کله هریغ  کلس  نم  يذلا  هللا  لیبس  ای  کیلع  مالسلا 

( هار اهنت  رب  مالس  ینعی   ) .تسا هارمه  تکاله  اب  نآ  ریغ  رب  كولس  هک  یهلا  هار  نآ  رب  مالس 

؛(3) ءایلوألا هّجوتی  هیلإ  نیذلا  هللا  هجو  نیأ  یتؤی  هنم  يذلا  هللا  باب  نیا 

.دنروآ یم  يور  وا  يوس  هب  ادخ  ناتسود  هک  یهلا  هجو  نآ  تساجک  .دنوش  یم  دراو  هاگرد  نآ  زا  هک  یهلا  باب  نآ  تساجک 

؛(4) موقألا طارصلا  متنأ 
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.راوتسا رادیاپ و  هار  نآ  دییامش 

طقف هللا ،) یلإ  کب  انلّسوت  و   ) دنوادخ يوس  هب  هلیـسو  ذاختا  و  انعفـشتسا ) و   ) یهارمه و  انهّجوت )  ) يریگ تهج  رد  ام  ور ، نیمه  زا 
.میروآ یم  يور  یتسه  ِناکاپ  ِنادناخ  امش  هب 

اطخ رد  نداتفا  زا  شیوخ  لامعا  ریاس  رافغتـسا و  هزور ، زامن ، اعد ، رد  اـم  یتسه  ناـکاپ  امـش  لاـصتا  هتـشر  اـب  هک  تسا  هنوگ  نیا 
(1)« .انلامعأ رئاس  انرافغتسا و  انتالص و  انئاعدل و  مکب  انتمصع  و  « ؛ میوش یمن  هابتشا  راچد  مینام و  یم  ظوفحم  نوصم و 

هب يروـحمدوخ  زا  دـنوادخ ، هاـگرد  هـب  زاـین  زار و  اـعد و  یناوارف  ترثـک و  اـب  اـم  دـیهاوخ  یم  هـک  تسامــش  نارک  یب  رهم  نـیا 
رازفازغم خـم و  تعـسو  هب  اـعد  یتفرعم  هرتسگ  هک  ارچ  میـشک ؛ شوغآ  هب  ار  جرف  شهاـگرد  هب  عرـضت ، اـب  مینک و  ور  يروابادـخ 

: میناوخ یم  هک  نانچ  مه  دور ؛ یم  رامش  هب  تقلخ  هفسلف  هک  تسا  تیدوبع 

؛(2) ءاعّدلا یف  هبغرلا  یهتنم  کیلإ  و 

.یتسه اعد  ماجنارس  دوخ  وت  تسوت و  يوس  هب  اعد  رد  ینامرآ  تیاغ 

یهلا تیدوبع  جرف و  هفـسلف  هناتـسآ  هب  جرف  ققحت  اب  هک  نیا  ات  میهاوخ  یم  ار  وت  تیدوبع  ار و  وت  جرف ، يارب  ياعد  اب  ام  نیارباـنب ،
(3)« .نوکرشیال یننودبعی  « ؛ میبای راب 

یعامتجا یمومع و  یعمج و  رتسب  رد  هک  دوب  دـنهاوخ  شخبرثا  دـمآراک و  دـنبای و  یم  اـنعم  یتقو  یعاـمتجا  غولب  ياـه  صخاـش 
: تسا هدمآ  دیفم  خیش  هب  ترضح  فیرش  عیقوت  رد  هک  نانچ  مه  دنبای ، یلجت 
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مهل تلَّجعتل  انئاقلب و  نمیلا  مهنع  رّخأـت  اـمل  مهیلع  دـهعلاب  ءاـفولا  یف  بولقلا  نم  ٍعاـمتجا  یلع  هتعاـطل  هللا  مهقَّفو  انعایـشأ  ّنأ  ول  و 
؛(1) مهنم هّرثؤنال  ههرکن و  اّمم  انب  لصّتی  ام  ّالإ  مهنع  انسبحی  امف  انب  مهنم  اهقدص  هفرعملا و  ّقح  یلع  انتدهاشمب  هداعسلا 

یم داحتا  قافتا و  یهلا  نامیپ  دـهع و  هب  يافو  رد  درادـب ، قفوم  شیوخ  یگدـنب  تعاط و  هب  ار  اـهنآ  دـنوادخ  هک  اـم  نایعیـش  رگا 
یم لیان  ام  رادید  تداعس  هب  رتدوز  هچره  داتفا و  یمن  ریخأت  هب  ناشیا  يارب  ام  رادید  تداعس  دندرمش ، یم  مرتحم  ار  نآ  دنتـشاد و 

.دوب ام  هب  اهنآ  تقادص  ییوگ و  تسار  یعقاو و  تفرعم  ساسارب  هک  یتروص  رد  دندش ،

هک تسا  مدرم  یبلق  عامتجا  دوبن  دوب و  دماجنا ، یم  ریخأت  لیجعت و  هب  ار  شروهظ  هدهاشم و  ءاقل و  تداعـس  هچ  نآ  ساسا ، نیا  رب 
.تسا ینتبم  ناشیا  تقادص  تفرعم و  رب 

زا راـچان  اـم  هنیمز ، نیا  رد  .تسا  نآ  ياـه  صخاـش  یعاـمتجا و  غوـلب  هب  نتفاـی  تسد  دـیامن  یم  مـهم  هـچ  نآ  تروـص ، نـیا  رد 
.میزاس راومه  دیهمت و  ار  رورسلا » روفوم   » نآ روهظ  ياه  هنیمز  ات  میتسه ، یعامتجا  غولب  یسدنهم 
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يریگ هجیتن  همتاخ و 

دناشچ و نانآ  هب  ار  راظتنا  گنهرف  دهش  ناس  نیدب  درک و  نیریش  راظتنا  هب  ار  شتما  ماک  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ 
: دومرف هک  هاگ  نآ  .تخاس  هنیداهن  ناشیا  رد  ار  ییارگ  لمع  يروحم و  همانرب  يرگنزادنا ، مشچ 

؛ ّلجوّزع هللا  نم  جرفلا  راظتنإ  یتّمأ  لامعأ  لضفأ 

.تسا لجوزع  دنوادخ  يوس  زا  شیاشگ  راظتنا  نم ، تما  لامعا  نیرترب 

هراظن جرف  هفـسلف  اب  ار  شیوخ  هرگن  يوسارف  مالـسا ، تما  .دروخ  مقر  يرگنزادنا  مشچ  ساسارب  تما  ناوراک  تکرح  ور ، نیا  زا 
بوقعی ار  مدرم  یهاوخ  فسوی  سح  دـیاب  تما ، ناملاع  ناگتخیهرف و  نایم ، نیا  رد  .دـشک  یم  راظتنا  ار  جرف  هراومه  دـنک و  یم 

نینچ ار  نید  ناملاع  فیاظو  همانرب و  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  هک  هنوگ  نامه  دنهد ، رارق  نانآ  همانرب  هحولرـس  دنزاس و  رادـیب  راو 
: دیامرف یم 
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هللا ججحب  هنید  نع  نّیباذلاو  هیلع  نّیلادـلاو  هیلإ  نیعادـلا  ءاملعلا  نم  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  انمئاق  هبیغ  دـعب  یقبی  نم  الول 
نیذلا مهّنکل  هللا و  نید  نع  ّدـترا  ّالإ  دـحأ  یقب  امل  بصاونلا  خاخف  نم  هتدرم و  سیلبإ و  كابـش  نم  هللا  دابع  ءافعـضل  نیذـقنملاو 

؛(1) ّلجوّزع هللادنع  نولضفألا  مه  کئلوأ  اهناّکس  هنیفسلا  بحاص  کسمی  امک  هعیشلا  ءافعض  بولق  هّمزأ  نوکّسمی 

وا يوس  هب  ار  مدرم  دننک و  دای  ار  وا  جرف  روهظ و  هک  دـندوبن  یناملاع  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مئاق  تبیغ  راگزور  رد  رگا 
شناوریپ و سیلبا و  روت  زا  دنراد ، یتسس  نامیا  هک  ار  یناسک  دنزیخرب و  عافد  هب  مکحم ، ياه  لالدتـسا  اب  وا ، نید  زا  دنیامن و  هار 

یم شیپ  دادترا  هار  هک  نآ  رگم  دنام ، یمن  یقاب  سک  چیه  دنشخب ، ییاه  مالـسلا ر  مهیلع  تیب  لها  نانمـشد  نایبصان و  راکـش  زا 
دنوادخ دزن  نانیا  .ار  یتشک  ناکـس  یتشک ، يادخان  هک  نانوچ  دنریگ ، یم  تسد  رد  ار  نایعیـش  ياه  لد  مامز  نانآ ، یلو  تفرگ ،

.دنتسه مدرم  نیرترب  لضفا و  لجوزع 

تبیغ رصع  رد  نید  ناملاع  همانرب  هحولرس  تاجن ، عافد و  تلالد ، توعد ،

، نانآ يزاس  گنهرف  نوناک  .تسا  راظتنا  هژاو  لگ  هعیـش ، راوگرزب  ناملاع  ینید  یگنهرف و  ياه  تیلاـعف  نوناـک  تبیغ ، رـصع  رد 
نایسیلبا و ياه  روت  زا  نافعـضتسم  تاجن  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دمحم  لآ  مئاق  نید  زا  عافد  مالـسا ، هب  تلالد  توعد و 

هدارا اه و  نهذ  تیریدم  تبیغ ، رصع  رد  ینید  ناملاع  راک  ساسا  .تسا  راظتنا  گنهرف  ترضح و  دوخ  هب  هجوت  نایبصان و  راکش 
يرگ توعد  هاگیاپ  ار  وا  دـنناوخ و  یمارف  وا  يوس  هب  ور ، نیا  زا  .تسوا  تجح  ادـخ و  هفیلخ  يوس  هب  ناـمدرم  یهد  تهج  اـه و 

: اریز دنهد ؛ یم  رارق  شیوخ 
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؛(1) مکب هّجوت  هدصق  نم  مکنم و  لبق  هدّحو  نم  مکب و  ءدب  هللا  دارأ  نم 

بلطادخ هک  ره  دیوج و  یم  امـش  زا  دـیوپ ، يدـیحوت  ياه  هزومآ  گنهآ  هکره  دزاغآ و  یم  امـش  زا  دـنک ، هدارا  ار  ادـخ  هک  نآ 
.دشاب امش  هجوت  اب  دوش ،

هّجوتی هیلإ  يذلا  هللا  هجو  نیأ  یتؤی و  هنم  يذلا  هللا  باب  نیأ   » شورس اب  ار  شیوخ  ناوخارف  نادنمشناد  ناگتخیهرف و  ور ، نیمه  زا 
تهج نآ  تساجک  دنوش ، یم  هناور  نآ  زا  هک  یهلا  ناتـسآ  نآ  تساجک  ؛(2)  ءامسلا ضرألا و  نیب  لصّتملا  ببسلا  نیأ  ءایلوألا و 

یم راک  ود  همشرک ، کی  اب  دزاغآ و  یم  نامـسآ »؟ نیمز و  ِلاصتا  لماع  تساجک  دنروآ و  یم  يور  نادب  ادخ  ناتـسود  هک  یهلا 
.دننک

طابترا زین  نانآ  لد  بلق و  اب  نارظتنم  رکف  زغم و  ینعی  دـنزای ، یم  تسد  زین  ییامن  هار  تلالد و  هب  توعد ، رب  نوزفا  نید ، ناـملاع 
یم ییاون  مه  ینابز و  مه  نارظتنم ، یناور  ياه  هقاس  یبلق و  ياه  هاگرذگ  یتخانـش و  ياه  زیلهد  رد  ماگ  هب  ماگ  .دننک  یم  رارقرب 

.دنازغلن یناطیش  نیشتآ  ياه  ماک  هب  ار  نانآ  اه ، توهش  اه و  ههبش  دنتفین و  اپ  زا  ناحتما  ياه  هماگنه  رد  ات  دننک 

یم ساپ  ار  يداقتعا  ياه  زرم  دننک و  یم  عافد  زین  وا  نید  زا  ادـخ ، تجح  هب  تلالد  توعد و  زا  هتـشذگ  تبیغ ، رـصع  رد  ناملاع 
نیدب .دنوش  نومنهر  ار  تما  ینید  تیریدـم  ینایحو ، ياه  راک  هار  يرکف و  زاین  دروم  ياه  ماظن  هئارا  اب  دنـشوک  یم  نانآ  .دـنراد 

اهنت هک  دنناد  یم  اریز  دنامب ؛ رود  هب  نانز  هر  درب  تسد  طاقتلا و  زا  ات  دـننک  یم  ظفح  اه  بیـسآ  یمامت  زا  ار  وا  نید  میرح  هنوگ ،
رد
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.دیشخب ناوت  یم  ییاه  یناطیش ر  ياه  ماد  زا  ار  ادخ  ناگدنب  نآ ، زا  عافد  ادخ و  نید  هب  تلالد  توعد و  راس  هیاس 

تقیقح رون  اب  مدرم  ندرک  انشآ  يارب  ناهیقف  درب  هار 

دنرب یم  شیپ  ار  هعماج  ِیگنهرف  تیریدم  مدرم ، تاجن  نآ و  زا  عافد  ادخ و  نید  هب  تلالد  توعد و  ياه  هصخاش  اب  هعیش  ناملاع 
، یتشک راد  ناّکـس  نوچ  مه  دنریگ و  یم  دوخ  تسد  هب  ار  اه  لد  ِمامز  دننک و  یم  یـشالتم  ار  قافن  رفک و  هدـیچیپ  ياه  هکبـش  و 

نانآ هقف  ساسارب  گـنهرف ، نید و  هصرع  رد  ناـنآ  يدرب  هار  تسایـس  يرآ ، .دـنناه  یم ر  اـه  رطخ  جاوما  مطـالت  زا  ار  نانیـشنرس 
.تسا لّمأت » تقد و  مهف ،  » يانعم هب  هک  تفایرد  هژاودـیلک  نیا  یموهفم  ِراب  زا  ناوت  یم  ار  هقفت  هقف و  يارجاـم  دریگ و  یم  لـکش 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما 

؛(1) نحللا فِرعیف  هل ، نحلی  یّتح  اهیقف  انتعیش  نم  لجرلا  ّدعنال  هللاو  ّانإ 

.دبایرد ار  زمر  نآ  وا  دوش و  هتفگ  وا  هب  ینخس  زمر ، هب  هک  نیا  ات  میرامش  یمن  هیقف  ار  دوخ  نایعیش  زا  یسک  دنگوس  ادخ  هب 

: دندومرف ناشیا  هک  دنک  یم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  رمع  نب  لضفم 

دراد یتقیقح » «، » یقح  » ره نامگ  یب  .ینک  یم  تیاور  ار  اهنآ  اـهنت  هک  ربخ  هد  زا  تسا  رتهب  ینک ، یم  كرد  ار  نآ  هک  ربخ  کـی 
.تسا يرون »  » ياراد یتسرد »  » راک ره  و 

: دومرف سپس 

دوش و هتفگ  وا  هب  ینخس  زمر ، هب  هک  نیا  ات  میرامش  یمن  هیقف  ار  دوخ  نایعیش  زا  یسک  دنگوس ، ادخ  هب 
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هک دیراد  رس  تشپ  یناملظ  ییاه  هنتف  هک  یتسار  هب  : » دومرف هفوک  ربنم  زارف  رب  مالسلا  هیلع  نانمؤملاریما  انامه  .دبایرد  ار  زمر  نآ  وا 
یم ار  مدرم  هک  نآ  : » دومرف تسیک »؟ هَمَُون  ناـنمؤمریما  يا  : » دـش ضرع  ترـضح  نآ  هب  .دـبای » یمن  تاـجن  نآ  زا  یـسک  هَمَُون  زج 

يدوز هب  زیزع  يادخ  یلو  دنام ، یمن  یلاخ  ّلجوّزع  يادـخ  تّجح  زا  نیمز  هک  دـینادب  و  .دنـسانش » یمن  ار  وا  مدرم  یلو  دـسانش ،
زا تعاس  کی  نیمز  رگا  دزاس و  یم  اـنیبان  وا  زا  ناـشدوخ  هراـبرد  ناـنآ  يور  هداـیز  ناـشروج و  ملظ و  لـیلد  هب  ار  شقلخ  ةدـید 
هک ناـنچ  دنـسانش ؛ یمن  ار  وا  ناـنآ  دسانـش و  یم  ار  مدرم  تجح  نآ  یلو  درب ، یم  ورف  ار  دوـخ  لـها  دـنامب ، یلاـخ  ادـخ  تـجح 

ًهَرْسَح اَی  : )) دومرف توالت  ار  هیآ  نیا  ترـضح  نآ  سپـس  .دنتخانـش  یمن  ار  وا  اهنآ  تخانـش و  یم  ار ) شناردارب   ) ار مدرم  فسوی 
وا هک  نآ  رگم  دماین  نانآ  رب  يا  داتسرف ه  چیه  ناگدنب ؛ نیا  رب  اغیرد   » (1) ؛)) نُوئِزْهَتْسَی ِِهب  اُوناَک  اَّلِإ  ٍلوُسَر  ْنِم  ْمِهِیتْأَی  اَم  ِداَبِْعلا  یَلَع 

(2)« .دندرک یم  دنخ  شیر  ار 

، هیقف .دـبای  هار  تقیقح  هرتسگ  افرژ و  هب  اـت  ددـنب  یم  راـک  هب  هراومه  ار  لیدـبت »  » و جارختـسا » «، » فشک  » ِیـسدنهم ِدـنیآرف  هیقف ،
تسانشآ و نخس  زمر  اب  ور ، نیا  زا  .دناشچ  یم  شناج  ِماک  رد  ار  مالک  دهـش  دنک و  یم  راکـشآ  ار  باوص  ره  ِرون  قح و  ِتقیقح 
« َهَمُون  » زج هک  دـیراد  رـس  تشپ  یناملظ  ییاـه  هنتف  یتسار  هب  : » دومرف هک  دریگ  یم  جوا  ناـنمؤمریما  مـالک  ِرارـسا  اـب  انـشآ  زمر  نآ 

هنتف ياضف  رد  هک  دناد  یم  هیقف  .دنسانش » یمن  ار  وا  مدرم  یلو  دسانش ، یم  ار  مدرم  هک  یسک  ینعی  دبای ، یمن  تاجن  نآ  زا  یـسک 
، روجید بش  و 
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.تفرگ رارق  نمشد  حرط  رد  درک و  اپ  هب  كاخ  درگ و  تخادرپ و  يرهاظ  روما  هب  دوب و  شیدنا  یحطس  دوش  یمن 

وا یمیـسن  ره  اذل  دراد و  هشیر  صالخا  رد  وا ، هاگن  هرتسگ  .دوش  یمن  اه  نیقلت  اه و  هاگن  ریـسا  زگره  دشیدنا و  یم  اه  هشیر  هب  وا 
وا .دنشاب  هتخانش  ار  وا  همه  ات  دوش  یمن  یگتسخ  هنحص  ره  رگ  يزاب  تسا و  گرتس »  » ِریسفت راوتسا و  هوک  .دریگ  یمن  يزاب  هب  ار 

بـش اه و  هنتف  لد  رد  هک  تسا  نشور  دنـسانش و  یمن  ار  وا  مدرم  یلو  تسا ، سانـش  ناـبز  سانـش و  ناـمز  دسانـش و  یم  ار  مدرم 
.دنبای یم  تاجن  یناگتخیهرف  نینچ  اهنت  روجید ،

ادخ تّجح  زا  نیمز  هک  دزومآ  یم  نانمؤمریما  زا  دزادرپب و  اه  هشیر  قمع  هب  دیاب  هنوگچ  هک  دمهف  یم  ار  ترضح  نخـس  زمر  هیقف 
.درب یم  ورف  ار  دوخ  لها  دوش ، یلاخ  ادخ  تجح  زا  یتعاس  نیمز  رگا  هک  دوش  یمن  یلاخ 

نارگ متس  نازرو و  لهج  ناراکدب ، طوقس  طاطحنا و  دنیآرف 

اُوبَّذَـک ْنَأ  يَءوُّسلا  اوُءاَسَأ  َنیِذَّلا  َهَِبقاَع  َناَک  َُّمث  َنوُِملْظَی *  ْمُهَـسُفنَأ  اُوناَک  ْنَِکلَو  ْمُهَِملْظَِیل  ُهَّللا  َناَک  اَمَف  ِتاَنِّیَْبلِاب  ْمُُهلُـسُر  ْمُْهتَءاَجَو  ))
(1) ؛)) نُوئِزْهَتْسَی اِهب  اُوناَک  ِهَّللا َو  ِتاَیِآب 

یم متـس  دوخ  رب  ناشدوخ  نکل  دنک ، متـس  ناشیا  رب  هک  دوبن  نآ  رب  ادـخ  نیاربانب ، .دـندروآ  ناشیارب  راکـشآ  لیالد  ناشناربمایپ  و 
دنخ شیر  هب  ار  اهنآ  دندرک و  بیذکت  ار  ادخ  تایآ  هک  ارچ ] ، ] دوب رتدب  یـسب ]  ] دـندرک يدـب  هک  یناسک  ماجرف  هاگ  نآ  دـندرک 

.دنتفرگ یم 

زا .تسا  هدنام  مورحم  یهاوخ  فسوی  سح  یسانش و  ییابیز  سح  زا  وا  .دریگ  یم  همشچرس  وا  یغلابان  زا  یمدآ  یماکان 
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هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  روتـسد  ؛(1)  نیداهلا دـعب  نیداهلا  یف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  رمأ  لثتمی  مل  ، » ور نیمه 
نانآ اب  ینمـشد  رب  تما  ؛(2) و  هتقم یلع  هّرـصم  هّمألاو  « » .دـشن يوریپ  يرگید  یکی  زا  سپ  یکی  شنانیـشناج ، هرابرد  ملـس  هلآ و 
کی شنادـنزرف  تلزنم  ماقم و  ندرک  رود  وا و  محر  عطق  رب  ؛(3)  هِدلو ءاصقإ  همحر و  هعیطق  یلع  هعمتجم   » و .دـندیزرو » يراشفاپ 

« .دندش هچراپ 

: دـنک یم  میـسرت  ار  نانآ  هتفخ  سح  درازگ و  یم  شیامن  هب  یلیلحت  هلحرم  هس  رد  ار  یمالـسا  تما  طوقـس  دـنیآرف  اه ، هلمج  نیا 
یکدنا هورگ  اهنت  طوقس ،] نیا  زا   ] ؛(4) یصُقا نم  یصُقا  و  یبس ، نم  یبس  و  لتق ، نم  لتقف  مهیف ، ّقحلا  هیاعرل  یفو  نّمم  لیلقلا  ّالإ  »

« .دندش دیعبت  رگید  یخرب  ریسا و  یخرب  هتشک ، یخرب  هجیتن  رد  .دندنام  رادافو  نانآ  قح  تیاعر  هب  هک  دنتفای ] ییاه  [ر 

، دنتـشاد بوخ  شاداپ  ِراظتنا  شربارب ، رد  هچ  نآ  هب  نانآ ، يارب  ردق  اضق و  ؛(5) و  هبوثملا نسح  هل  یجری  امب  مهل  ءاضقلا  يرج  «و 
دوعوم نامرآ  ققحت  هار  هب  مشچ  دنناشچب و  ناسنا  ماک  هب  ار  یتسه  هراصع  یگدنب و  دهـش  هک  دندوب  نآ  رب  نایاوشیپ  .دش » يراج 

.دندیشک رس  هب  اضر  ماج  اب  ار  یهلا  ردق  اضق و  یمامت  اتسار ، نیا  رد  دندوب و  یهلا 

، هدعو هّللا  فلخی  نل  و  ًالوعفمل ، اّنبر  دعو  ناک  نإ  اّنبر  ناحبس  نیقّتملل و  ۀبقاعلاو  هدابع ، نم  ءاشی  نم  اهثروی  هّلل  ضرألا  تناک  ذإ  »
تسا و دنوادخ  ِنآ  زا  نیمز  اریز  ؛(6)  میکحلا زیزعلا  وه  و 
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راگدرورپ تسا  هّزنم  تسا و  ناراکزیهرپ  يارب  کین  ماجرف  دراذگ و  یم  ثرا  هب  ار  نآ  دهاوخب  هک  شناگدنب  زا  مادـکره  يارب  وا 
« .دبای یمن  هار  یفلخت  چیه  ادخ  هدعو  رد  تسا و  یندش  راگدرورپ ، هدعو  انامه  ام ،

نآ رد  تفرعم  هفلؤم  نییبت  راظتنا و  تیهام  هب  هجوت 

ار يدرف  ره  شور  شنم و  شنیب ، ياه  هزاس  دـید ، هیواز  هک  تسا  هوکـشاب  ناـنچ  راـظتنا ، گـنهرف  زا  دـنم  هرهب  رظتنم و  درف  هاـگن 
شیوسارف ار  وا  هیرظن  يرازفا  مرن  ياه  هدروآرف  نینچ  مه  دـنز ؛ یم  مقر  ار  وا  طلـسم  نامتفگ  يرکف و  هسدـنه  دـهد و  یم  ناماس 

گرزب دوخ  جرف ، راظتنا  ؛(1)  جرفلا مظعأ  نم  جرفلا  راظتنإ  : » دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  هک  نانچ  دـهد ؛ یم  رارق 
« .تسا جرف  نیرت 

ار یمدآ  هک  تسا  یناور  یحور و  یتلاـح   (2) .نتـشاد یهار  هب  مشچ  ندوب و  يزیچ  دصرتم  يراودـیما ، تشاد ، مشچ  ینعی  راظتنا 
(3) .دزاس یم  هدامآ  دشک ، یم  ار  شراظتنا  هچ  نآ  يارب 

رظتنم درف  دزود ؛ یم  قفا  يوسارف  هب  ار  وا  هاگن  دزاس و  یم  ریگرد  ار  رظتنم  درف  تینهذ  هک  تسا  يا  همیخ  تسا ؛ گـنهرف  راـظتنا ،
.درب یم  رس  هب  لماک  شاب  هدامآ  رد  شدوجو  مامت  اب  تسا و  لوغشم  لد 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  نانچ  مه  تسا ؛ هتسویپ  هغدغد ، نیا  تسا و  دنم  هغدغد  وا  ِيراتفر » یفطاع و  یتخانش ،  » ورملق

؛(4) ًاءاسم ًاحابص و  جرفلا  اورظتناو 

.دیشاب جرف  راظتنا  رد  بش  حبص و 

226 ص :

ص122. ج52 ، راونالا ، راحب  - 1
ص2962. ج2 ، ادخهد ، همان  تغل  - 2
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: دومرف مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  زین 

؛(1) هلیل موی و  ّلک  یف  جرفلاو  حورلا  رظتنی  انّبحم  ّنإ 

.تسا جرف  شیاشگ و  رظتنم  زور  بش و  ام  راد  تسود 

راظتنإ انتعیـش  لامعأ  لضفأ  : » تسا هدـش  هدرمـش  نایعیـش  لامعا  نیرت  تلیـضفاب  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  دـنلب  مـالک  رد  جرف  راـظتنا 
لـضفأ : » تسا هدـمآ  رامـش  هب  شتما  داهج  نیرت  گرزب  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  فیرـش  مالک  رد  »(2) و  .جرفلا

(3)« .جرفلا راظتنإ  یتُّما  داهج 

.تسا یهاوخ  فسوی  همیخ  دور و  یم  رامش  هب  لامعا  نیرت  تلیـضفاب  هکلب  لمع ، مه  یحور و  تلاح  مه  تسا و  هاگن  مه  راظتنا ،
ربمایپ هک  ناـنچ  مه  دروآ ؛ یم  اـج  هب  ار  تداـبع  نیرترب  اـج  نآ  رد  دـیآ و  یم  رد  شا  همیخ  هب  دراد ، یهاوخ  فسوی  سح  هکره 

ات دهد  یم  ماجنا  ار  لامعا  نیرترب  داهج و  نیرترب  »(4) و  جرفلا راظتنإ  هدابعلا  لضفأ  : » دیامرف یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا 
.دزاس مهارف  ار  جرف  نیرت  گرزب  ياه  هنیمز 

هیلع قداص  ماما  .تسا  ریذـپ  ناکما  یقیقح  تفرعم  ياتـسار  رد  دنیـشن  یم  راب  هب  راظتنا  هیاس  رد  هک  یجرف  تشاد  هجوت  دـیاب  هتبلا 
: دیامرف یم  مالسلا 

؛(5) هراظتنإلب هنع  جُِرف  دقف  رمألا  اذه  فرع  نم 

.دوش یم  لصاح  جرف  شراظتنا  نیمه  هب  وا  يارب  دسانشزاب ، ار  جرف ) راظتنا   ) رما نیا  سکره 

227 ص :

ص121. ج27 ، راونالا ، راحب  - 1

ص133. ج52 ، راونالا ، راحب  - 2

ص143. ج77 ، راونالا ، راحب  - 3

ص125. ج52 ، راونالا ، راحب  - 4
.موس تیاور  ص198 ، ج2 ، یفاکلا ، - 5
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زا دنک و  یم  یـسدنهم  ار  تبیغ  نارود  يرکف  ماظن  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  لآ  جرف  زا  دوخ  كرد  تفرعم و  اب  هعیش 
هدنیآ «، » يرگن هدـنیآ   » دـیوپ و یم  هر  راظتنا  هیرظن  تهج  رد  نیاربانب ، .دـهد  یم  ناماس  ار  راظتنا  ياه  هصخاش  تفرعم ، هاگرذـگ 

.دنز یم  الص  شیوخ  يرظن  شیامن  اب  ار  هدنیآ  ناهج  ناهج و  هدنیآ  دنک و  یم  دصر  ار  يزادرپ » هدنیآ   » و يزاس »

ّیلو تخانش  رب  هتسویپ  دنا و  درک ه  هنیداهن  دوخ  نارای  ناه  ذا  رد  ار  نآ  هتسویپ  رما ، نیا  هب  هژیو  یهاگن  اب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها 
هدارا زا  اه  راب  روظنم ، نیا  يارب  نانآ  .دنا  دیزرو ه  دیکأت  وا  تبیغ  نامز  رد  يرادیاپ  تلیـضف  وا و  زا  تعاطا  وا و  جرف  راظتنا  رما و 

زین ناگـشیپ  سوه  یتح  ات  دنا  دز ه  مد  درک ، دهاوخ  رپ  دـیحوت  همزمز  زا  ار  ناهج  تسا و  نازادرپ  لایخ  تالایخ  زا  رتارف  هک  یهلا 
ناگدیزگرب تراشب  ناراب  هک  تسا  نینچ  .دنـشاب  كان  میب  حلاص  ناگدنب  يارب  نیمز  ندنام  ثرا  هب  زا  ناشهاگآدوخان  ریمـض  رد 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  نانچ  دریگ ؛ یم  ندیراب  قح  هار  رد  ناراوتسا  يوس  هب  یهلا 

مه ـالو  مهیلع  فوخـال   )) نیذـلا هللا  ءاـیلوأ  کـئلُوا  هروـهظ ! یف  هل  نیعیطملا  هتبیغ و  یف  هروـهظل  نـیرظتنملا  اـنمئاق  هعیـشل  یبوـط 
(1) ؛)) نونزحی

یناسک اهنآ  .دنرب  یم  نامرف  وا  زا  روهظ  نامز  رد  دنشک و  یم  ار  وا  روهظ  راظتنا  تبیغ ، نامز  رد  هک  ام  مئاق  نایعیش  لاح  هب  اشوخ 
.دنتسه یهلا  يایلوا  اهنآ  تسین و  اهنآ  رب  یهودنا  هنوگ  چیه  هک  دنتسه 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  رگید  یثیدح  رد 

228 ص :

، بصانلا مازلا  ص123 ؛ ج52 ، راونالا ، راـحب  ص514 ؛ رثـألا ، بختنم  زا : لـقن  هب  . ) تیاور 431 ص387 ، ج1 ، صـالخلا ، موی  - 1
ص57 و 137)
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هل ناک  رمألا ، اذـه  يری  نأ  لبق  تام  ّمث  همامإ ، فرع  نم  رّخأت و  وأ  رمألا  اذـه  مّدـقت  كّرـضی  مل  هتفرع  نإ  ّکنإف  کمامإ ، فرعإ 
؛(1) هعم لتق  نم  رجأ  لثم 

شیپ دسانشب و  ار  شماما  هک  یـسک  .دنامب  بقع  ای  دتفیب  ولج  رما  نیا  هک  تسین  یکاب  ار  وت  نامز  نآ  رد  هک  سانـشب  ار  دوخ  ماما 
.دشاب هدیسر  تداهش  هب  هللااهیقب -  ترضح  وا -  رضحم  رد  هک  تسا  یسک  دننام  دورب ، ایند  زا  رما  نیا  ندیسر  ارف  زا 

ءایلوا ماقم  رب  هدیزگ و  نایشآ  شتفرعم  ناتـسوب  رد  تسا و  هتفای  هار  ادخ  ّیلو  هب  وا  .درادن  هار  رظتنم  درف  دوجو  رب  نزح » فوخ و  »
نوریب شترضح  یهد  نامرف  هریاد  زا  تسا و  هدوب  شراظتنا  همیخ  رد  نونکات  اریز  درادن ؛ هتـشذگ  زا  یهودنا  وا  .تسا  هتفای  راب  هللا 

.تسا هدوبن 

یلاعت هللا  لجع  نامز  ماـما  تفرعم  .دـیآ  یمرد  شا  همیخ  هب  دـبای و  یم  ییاـه  تیلهاـج ر  گرم  زا  شیوخ ، ماـما  هب  تفرعم  اـب  وا 
رصع ماما  عیطم  ِناگدنیآ  سنج  زا  وا  سنج  نشور و  هدنیآ ، درادن ؛ یفوخ »  » چیه هدنیآ »  » زا وا  .تسا  مظعا  ریسکا  فیرـشلا  هجرف 

.تسا فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع 

: دومرف  (2) ((، اوُِطباَرَو اوُِرباَصَو  اوُِربْصا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اهُّیَأ  اَی  : )) هفیرش هیآ  ریسفت  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

وه تام و  نم  .رظتنملا  ّيدهملا  مکمامإ  اوطبار  مکّودع و  هّیذأ  یلع  اورباص  ضئارفلا و  ءادأ  یلع  اوربصا  اونمآ  نیذلا  اهیأ  ای 

229 ص :

ص371) ج1 ، یفاکلا ، ص276 ؛ یسوط ،)  ) هبیغلا ص515 ؛ رثألا ، بختنم  زا : لقن  هب  . ) ص379 ج1 ، صالخلا ، موی  - 1
(200 هیآ نارمع ، لآ  هروس  « ) .دینک ینابهگن  ار  اه  زرم  دیزرو و  یگداتسیا  دینک و  ربص  دیا ، دروآ ه  نامیا  هک  یناسک  يا  - » 2
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؛(1) هطاطسف یف  مئاقلا  عم  وه  نمک  ناک  همامإل  ٌفراع  وه  تام و  نم  .رّخأت و  وأ  رمألا  اذه  مّدقت  هّرضیال  همامإل  ٌفراع 

هطبار فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رظتنم  يدـهم  ناـتماما ، اـب  دیـشاب و  ابیکـش  نانمـشد ، رازآ  رب  دـینک و  ربص  تاـبجاو  يادا  رب 
ریخأت نآ  رد  ای  دـتفیب  ولج  رما  نیا  هک  نیا  زا  دورب ، ایند  زا  شیوخ  ماما  لـماک  تخانـش  زا  سپ  سکره  .دیـشاب  هتـشاد  ینتـسسگان 

هللا لجع  مئاق  ترـضح  اب  هک  تسا  یـسک  دننامه  دورب ، ایند  زا  دوخ  ماما  تفرعم  اب  هک  یـسک  دیناسر و  دـهاوخن  ینایز  ار  وا  دوش ،
.تسا هارمه  شا  یهد  نامرف  قاتا  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت 

هب ار  ناسنا  هچ  نآ  .دـشابن  ای  دـشاب و  شروضح  كرد  قیفوت  هچ  تسا ؛ فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  ناـمز  ماـما  تخانـش  مهم ،
درف درب و  یم  ناـیم  زا  ار  تفاـسم  يرود  تفرعم ، .تسوا  تفرعم  دـهد ، یم  زاورپ  شا  هـمیخ  رد  دـنک و  یم  کـیدزن  ماـما  ناتـسآ 

ساسحا رگید  وا  حیـضوت ، نیا  اب  .دـبای  یم  روضح  سح  وا ، تبیغ  رد  هک  دزاس  یم  رارقرب  دـنویپ  دوخ  ماـما  اـب  يا  هنوگ  هب  رظتنم ،
.دنک یم  سح  ار  وا  شدوجو  مامت  اب  دنک و  یم  رارقرب  طابترا  وا  اب  دسانش و  یم  ار  وا  .تسین  ادج  وا  زا  نوچ  دنک ؛ یمن  نایز 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  ور ، نیا  زا 

لوقعلا نم  مهاطعأ  هرکذ  یلاعت  هللا  ّنأل  نامز ، ّلک  لهأ  لضفأ  هروهظل  نورظتنملا  هتمامإب ، نولئاقلا  هتبیغ ، نامز  لهأ  ّنإ  دـلاخابأ  ای 
هللا لوسر  يدی  نیب  نیدـهاجملا  هلزنمب  نامزلا  کلذ  یف  مهلعج  هدـهاشملا و  هلزنمب  مهدـنع  هبیغلا  هب  تراص  ام  هفرعملاو  ماهفألا  و 

ًاقدص انتعیش  ًاّقح و  نوصلخملا  کئلُوا  فیسلاب ، ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

230 ص :

ص372. ج1 ، یفاکلا ، ص105 و 180 ؛ ینامعن ،)  ) هبیغلا ص489 و 515 ؛ رثألا ، بختنم  - 1

خیرات ۀفسلف  www.Ghaemiyeh.comتیودهم و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 280زکرم  هحفص 235 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14108/AKS BARNAMEH/#content_note_230_1
http://www.ghaemiyeh.com


؛(1) جرفلا مظعأ  نم  جرفلا  راظتنإ  مالسلا : هیلع  لاق  .ًارهج و  ًاّرس و  هللا  نید  یلإ  هاعدلاو 

؛ دوب دـنهاوخ  اه  نامز  نامدرم  نیرترب  دنـشاب ، شروهظ  نارظتنم  زا  رواب و  شتماـما  هب  وا  تبیغ  نارود  رد  هک  یناـسک  دـلاخابا ، يا 
ناشدزن رد  تبیغ  هک  تسا  هداد  اهنآ  هب  یتفرعم  نانچ  نآ  .تسا  هتخاس  دـنم  هرهب  اه  مهف  اه و  لقع  تمعن  زا  ار  نانآ  دـنوادخ  اریز 

هاگ شیپ  رد  نادـهاجم  دـننامه  ار  ناشیا  دـنوادخ  نامز ، نآ  رد  .تسا  راکـشآ  هلزنم  هب  اهنآ  يارب  ناهنپ  رما  .تسا  رادـید  ناـنوچ 
یقیقح و ناصلخم  تبیغ ، رـصع  نارظتنم  يرآ ، .دـنزادرپ  یم  داـهج  هب  شترـضح  فادـها  هار  رد  هک  تسا  هداد  رارق  ادـخ  لوسر 

نیرت گرزب  دوخ  جرف ، راظتنا  دومرف : همادا  رد  سپس  .دننک  یم  توعد  ادخ  نید  هب  راکشآ ، ناهنپ و  رد  دنتسه و  ام  یعقاو  نایعیش 
.تسا شیاشگ 

هب ناشیارب  تبیغ »  » هک دنرادروخرب  یتفرعم  مهف و  لقع ، زا  دـنرب ، یم  رـس  هب  شروهظ  راظتنا  رد  دـنراد و  رواب  شتماما  هب  هک  نانآ 
دنرادروخرب یقیقح  صالخا  زا  دنزادرپ و  یم  داهج  هب  ریـشمش  اب  ایوگ  لاح ، سح و  نیا  اب  درک و  يور  نیا  اب  .تسا  رادـید  هلزنم 

.دنناوخ یم  ارف  ادخ  نید  هب  راکشآ  ناهنپ و  رد  یگتسخ ، نودب  دننیتسار و  هعیش  و 

یم ییاـه  (2) ر  تیلهاـج گرم  زا  دزاـس و  یم  رارقرب  دـنویپ  وا  اـب  هک  تسا  ماـما  ِتفرعم  ناوخ  زا  نارظتنم ، يارب  هوکـش  همه  نیا 
: میناوخ یم  هعماج  ترایز  رد  .دهد 

231 ص :

ص122. ج52 ، راونالا ، راحب  - 1
« .تسا هدرم  تیلهاج  گرم  هب  دسانشن ، ار  شنامز  ماما  دریمب و  سکره  ۀّیلهاج ؛ ۀتیم  تام  هنامز  مامإ  فرعی  مل  تام و  نم  - » 2
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؛ مهّقحب مهب و  نیفراعلا  هلمج  یف  ینلخدت  نأ  کلئسأ 

.یهدب رارق  ناشیا  قوقح  ناشیا و  هب  ناگتفای  تفرعم  هرمز  رد  ارم  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  ایادخ 

: میناوخ یم  يرگید  شخب  رد 

؛(1) ینید نع  تللض  کتّجح  ینفّرعت  مل  نإ  ّکنإف  کتّجح  ینفّرع  ّمهّللا  ... 

.موش یم  هار  مگ  منید  زا  ینکن ، نینچ  رگا  هک  ناسانشب  نم  هب  ار  وا  امرف و  تیانع  نم  هب  ار  تدوخ  تّجح  تفرعم  اهلاراب ،

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

؛(2) هتفرعم تّحص  هنیقی و  يوق  نم  ّالإ  هتمامإ  یلع  تبثی  ال 

رایسب شتخانش  يوق و  رایسب  شنیقی  هک  یسک  زج  دنام ، یمن  راوتسا  فیرشلا )  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح   ) وا تماما  رب 
.دشاب راوتسا  تسرد و 

شخبدـیما و ياه  قفا  هب  یهاگن  هتـسویپ  هکارچ  تسا ؛ نانآ  لامعا  نیرترب  نایعیـش ، يرگنزادـنا  مشچ  جرف و  راـظتنا  ناـیب ، نیا  اـب 
.دنراد نشور  هدنیآ 

بقرت عقوت و  راظتنا ،

يدـمآراک و یگژیو  نیمه  اـب  .تـسا  دوـعوم  یخیراـت  روـهظ  يارب  نازاـس  هـنیمز  یگژیو  نـشور ، قـفا  هـب  هجوـت  يرگن و  هدـنیآ 
يا ژیو ه  هاگیاج  يرگن ، هدنیآ  يرگنزادنا و  مشچ  یمالـسا  تما  هاگن  رد  .دوش  یم  هتـشاذگ  شیامن  هب  یعیـش  هشیدنا  یـشخبرمث 

، تینهذ نیا  .دراد 

232 ص :

.رمالا بحاص  ترضح  ياعد  نانجلا ، حیتافم  - 1
ص82. ج3 ، هّدوملا ، عیبانی  ص215 ؛ رثألا ، بختنم  - 2
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و يدمآراک »  » ِدرکراک ود  ناس  نیدب  .دنک  یم  ینیرفآدامن  دبای و  یم  دومن  نانآ  يراتفر »  » و یفطاع » «، » یتخانش  » ياه تحاس  رد 
: هک دنرواب  نیا  رب  نانآ  اریز  دناسر ؛ یم  جوا  هب  ار  یشخبرثا » »

؛(1) کماّیأل عّقوتم  رظتنم  کب  لهج  کلهج و  نم  عم  ّریحتأ  دمألا و ال  دعب  هبیغلا و  لوطل  باترأ  ّقح ال  کیف  هللا  دعو  ّنأ  و 

تریح و هدیرفاین و  میارب  يدیدرت  هنوگ  چیه  نآ  تدـم  يازارد  وت و  تبیغ  لوط  تسا و  قح  وت  هرابرد  دـنوادخ  هدـعو  نامگ  یب 
وت تموکح  ماـیا  ققحت  يارب  مرگن و  هدـنیآ  ما و  هتـسشن  وت  هار  هب  مشچ  نم  .تسا  هتفاـین  هار  نم  رب  وت  قح  هب  نـالهاج  ینادرگرس 

.ما دش ه  راک  هب  تسد  متسه و  زاس  هدنیآ  هدامآ و 

راس هیاس  رد  اریز  دنام ؛ یم  نوصم  تبیغ  نارود  نردم  ِنالهاج  ِتریح »  » و کش »  » ِهاک ناج  بیـسآ  زا  عیـشت  ناهج  مالـسا و  تما 
: هک تسا  هتخومآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  نابز  زا  ینایحو و  ياه  هزومآ 

(2) .دنتفین دیدرت  هب  دوخ  نید  رد  ات  يوگزاب ، ام  نایعیش  هب  ار  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  رابخا  لضفم ! يا 

يارب نآ ، يازارد  تبیغ و  لوط  .دنز  یم  جوم  نآ  یگنهرف  صخاش  ود  ناونع  هب  تریح  کش و  تبیغ ، رصع  تیلهاج  گنهرف  رد 
، وا يالاو  هاـگیاج  ماـقم و  ماـما و  دوجو  هب  ناـنآ  يربخ  یب  یهاـگآان و  یفرط  زا  .تسا  هدرک  دـیدرت  داـجیا  ناـگدز  تلفغ  یخرب 

ینادرگرـس بادرگ  رد  ناـسنا  هجیتـن ، رد  دـنیرفآ و  یم  کـش  یهلا ، هدـعو  زا  تلفغ  اریز  تسا ؛ هداد  شرتـسگ  ار  ناـشینادرگرس 
.دبای یم  ینافوط  جاوما  ِریسا  امن و  هار  نودب  یتسه ، هرتسگ  رد  ار  دوخ  دنز و  یم  اپ  تسد و 
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ینادرگرس ّریحت و  راتفرگ  زگره  دنشاب ، هتفای  تفرعم  ماما  يالاو  ماقم  دوجو و  هب  دنـشاب و  ناما  رد  یهلا  هدعو  هب  کش  زا  هک  نانآ 
عوقو و هب  دنراد و  مادقا  ِلاح  هنیمز ، نیمه  رد  نانآ  .دنزود  یم  مشچ  هدـنیآ  زبسرـس  ياه  قفا  هب  دـیما ، طاشن و  اب  دـش و  دـنهاوخن 

باسح دننک و  یم  دصر  ار  بولطم  تیعـضو  هتـسویپ  روهظ ، نامز  ندیـسر  ات  و  عقوتم )  ) دنروحم همانرب  دنـشیدنا و  یم  نآ  ققحت 
(. بقرتم  ) دنرگ

: هک دننز  یم  ادص  وا  ناتسآ  هب  نادنمرواب 

مل رامعألا  تدامت  روهدـلا و  تلواطت  ولف  .نیملاعلا  ُّبر  ینرمأ  کلذـب  نیدّـحوملا و  ّزع  نیقّتملا و  بوسعی  نیدـلا و  ماـظن  تنأ  ذإ 
(3) کیدی نیب  يداهجل  ،(2) و  ًارظتنم (1) و  ًاعّقوتم ّالإ  كروهظل  ًادـمتعم و  ًالکّتم و  ّالإ  کیلع  ًاّبح ، ّالإ  کل  ًانیقی و  ّالإ  کـیف  ددزأ 

؛(4) ًابّقرتم

نامیا و رواب و  نیا  هب  ارم  ملاع ، دنوادخ  یتسه و  ملاع  نادـحوم  شخب  تفارـش  ناراکزیهرپ و  ياوشیپ  نید و  شخب  ماظن  وت  انامه 
رب هک  نآ  زج  نم  رد  درذـگب ، تتبیغ  نارود  رب  اه  رمع  دوش و  ینالوط  راـگزور  هاـگره  سپ  .تسا  هدومرف  رما  وت  تیـالو  هب  دـهع 
هب مشچ  زاس ، هدنیآ  هدامآ ، وت ، روهظ  يارب  .تشاد  دـهاوخن  يریثأت  دوش ، رت  لماک  وت  رب  مدامتعا  دـیازفیب و  وت  هب  متبحم  رب  منیقی و 

هظحل منک ، یناشف  ناج  وت  زارفارـس  مچرپ  ریز  مشاب و  تترـضح  باکر  مزـالم  هک  گرتس  يداـهج  يارب  .متـسه  رگن  هدـنیآ  هار و 
راختفارپ زور  نآ  منک و  یم  يرامش 
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.مزادرپ یم  يرگ  باسح  يزادرپ و  هدنیآ  هب  منک و  یم  یناب  هدید  ار 

دهاوخ هارمه  هب  ار  وت  رب  دامتعا  لاکتا و  قشع ، وت و  تحاس  رد  ِنیقی  ِشیور  شیازفا و  رامعأ ،» دـیدمت  روهد و  لـیوطت  ، » نیارباـنب
هیامرـس هوکـش  ناس  نیدب  .دنز  یم  هناوج  قشع  شراس  خاش  رب  تسا و  خـسار  يداقتعا  یلجت  نیقی ، زرم  ات  يدـنمرواب  نیا  .تشاد 

رظتنم درف  عقرتم .)  ) دشخب یم  ققحت  ار  هدنیآ  ياه  هناماس  دنک و  یم  يزاس  هدـنیآ  درازگ ، یم  شیامن  هب  ار  رظتنم  هعماج  ِیعامتجا 
هـسدنه نینچ  اب  رظتنم  هعماج  رظتنم .)  ) دبات یمنرب  ار  ییارقهق  یعاجترا و  هیحور  دنک و  یمن  فرحنم  يرگن  هدنیآ  زا  ار  دوخ  هاگن 

هدنیآ دوش و  یم  راک  هب  تسد  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دوعوم  يدهم  روهظ  يارب  شیوخ  یعامتجا ، هیامرـس  هرابرد  يرکف 
نیا ّبقرتم .)  ) دهد یم  تسد  هب  نآ  زا  بسانم  شزادرپ  تسا و  رگ  باسح  هتـسویپ  يا  دنز ه  ایوپ و  هعماج  نینچ  .دـنک  یم  يزاس 

« .مکتلودل ٌبقترم  مکرمأل ، رظتنم  : » دنز یم  جوم  یبوخ  هب  مه  هعماج  ترایز  رد  مهم ، رایسب  هتکن 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  نانچ  مه 

؛(1) ًاءاسم ًاحابص و  جرفلا  رظتناو 

.دوب دیاب  هار  هب  مشچ  زور  بش و 

: میناوخ یم  هعماج  ترایز  همادا  رد 

؛ مکروبقب ذئاع  ذئال  مکل ، رئاز  مکب ، ریجتسم  مکرمأب ، لماع  مکلوقب ، ذخآ 

رهطم دقرم  هب  مباتش و  یم  امش  ترایز  هب  مروآ و  یم  هانپ  امـش  هاگرد  هب  مدنب و  یم  راک  هب  ار  امـش  رما  مونـش و  یم  ار  امـش  نخس 
.مروآ یم  هانپ  امش 
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: تسناد تقیقح  رایعم  ار  وا  دوب و  ترضح  نآ  تیانع  هیاس  رد  دیاب  هتسویپ 

؛ هومتطخسا ام  لطابلا  هومتیضر و  ام  ّقحلا 

.دیدنسرخان نآ  زا  امش  هک  تسا  نآ  لطاب  دیتسه و  یضار  نادب  امش  هک  تسا  نآ  قح 

نارظتنم فیاظو  تبیغ و  نارود  تریح 

: دنک یم  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هرارز 

یّتح هیلع  مه  يذـلا  رمألاب  نوکّـسمتی  لاق : نامزلا ؟ کلذ  یف  سانلا  عنـصی  ام  هل : تلقف  .مهمامإ  مهنع  بیغی  نامز  سانلا  یلع  یتأی 
؛(1) مهل نّیبتی 

ناـشفیلکت دـننکب و  دـیاب  هچ  ناـمز  نآ  رد  مدرم  مدرک : ضرع  .دوش  بیاـغ  ناـنآ  زا  ناـشماما  هک  دـسر  یم  ارف  یناـمز  مدرم  يارب 
هک یتقو  اـت  دـننزب  گـنچ  نآ  رب  دـننک و  کـسمت  دنتـسه ، نآ  رب  هک  يرما  هب  دـنراد و  تسد  رد  هک  يا  هقیرط  هب  دومرف : تسیچ ؟

.ددرگ رهاظ  ناشیارب  رگید  يا  هقیرط 

: دیوگ یم  يوار  رگید  یثیدح  رد 

یّتح لّوألا  رمألاب  اوکّسمتف  کلذ  ناک  اذإ  لاق : عنصن ؟ فیکف  تلق : .کلذ  لاقی  لاقف : اهیف ؟ مهمامإ  نوملسملا  فرعیال  هرتف  نوکی 
؛(2) رخآلا مکل  نّیبتی 

؟ تخانـش دنهاوخن  راگزور  نآ  رد  ار  ناشدوخ  ماما  ناناملـسم  هک  دش  دـهاوخ  ترتف  مایا  مدرک  ضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب 
رد سپ  مدرک : ضرع  .دش  دهاوخ  نینچ  دومرف :
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يرگید رما  هقیرط و  ات  دـینزب  گنچ  دـیراد ، تسد  رد  هک  يرما  هب  داد ، خر  ترتف  نیا  رگا  دومرف : مینک ؟ راتفر  هنوگچ  ماگنه ، نآ 
.دوش راکشآ  امش  يارب 

مامإ اهیف  نوکیال  لاح  یف  مترـص  اذإ  متنأ  فیک  لاقف : مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبأ  یلع  یبأ  اـنأ و  تلخد  لاـق : نانـس  نب  هللادـبع  نع 
كادـف تلعج  عنـصن  فیکف  ءالبلا  هللاو  اذـه  یبأ : لاقف  قیرحلا  ءاعدـب  اعد  نم  ّالإ  هریحلا  کـلت  نم  وجنیـالف  يری  ملعـال  يدـه و 

؛(1) رمألا مکل  ّحصی  یّتح  مکیدیأ  یف  امب  اوکّسمتف  هکردت ، نل  کلذ و  ناک  اذإ  لاق : ذئنیح ؟

ینامز رد  رگا  : » دومرف ام  هب  ترـضح  نآ  .میدش  فرـشم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ  هب  مردپ  نم و  دـیوگ : نانـس  نب  هللادـبع 
تریح نآ  زا  دوب ؟ دـیهاوخ  هنوگچ  راگزور  نآ  رد  دـشابن ، مه  يا  هناشن  دـنک و  تیادـه  ات  دـشابن  یماما  ناـمز  نآ  رد  هک  دیـشاب 
دهاوخ يراتفرگ  تریح ، تلاح  نیا  دـنگوس ، ادـخ  هب  : » تفگ مردـپ  .دـنک » اعد  قیرح  ياعد  هب  هک  یـسک  رگم  دـبای ، یمن  تاجن 

رد ار  فیرـشلا -  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مئاـق  وا -  داد و  خر  تریح  نیا  هاـگره  : » دومرف مینکب »؟ دـیاب  هچ  موش  وت  يادـف  سپ  .دوب 
« .دراد هارمه  هب  ار  امش  ناماس  هک  دسر  ارف  يرما  ات  دیهدن  تسد  زا  ار  نآ  دینزب و  گنچ  دیراد  تسد  رد  هچ  نآ  هب  هنیآ  ره  دیباین ،

وا روـهظ  تمعن  زا  مدرم  درب و  یم  رـس  هب  تبیغ  ِسپ  رد  ناـمز ، ماـما  .تسا  تریح  ترتـف و  تبیغ ، ياـضف  ثیداـحا ، نـیا  ياـضف 
دوبن زا  مدرم  یگتشگرس  « ) تریح  » و دوهش ) بیغ و  اب  روهظ  روضح و  نایم  هلـصاف   ) ترتف دمآ  یپ  ود  یتیمورحم  نینچ  .دنمورحم 

.تشاد دهاوخ  یپ  رد  ار  راکشآ ) يربهر 
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ناسانـشراک و هب  هعجارم  اـب  دـننزب و  گـنچ  تنـس » باـتک و   » ینعی دـنراد ، تسد  رد  هچ  نآ  هب  دـنراد  هـفیظو  مدرم  اـضف  نـیا  رد 
: دومرف نینچ  بوقعی ، نب  قاحسا  هب  ناشفیرش  عیقوت  رد  ترضح  هک  نانچ  مه  .دنوش  دنم  هرهب  ینایحو  ياه  هزومآ  زا  ناگربخ ،

؛(1) مکیلع هللا  هّجح  انأ  مکیلع و  یتّجح  مّهنإف  انثیدح  هاور  یلإ  اهیف  اوعجراف  هعقاولا  ثداوحلا  اّمأ  و 

نیا .دـینک  عوجر  دـننک  یم  تیاور  ار  ام  ثیداحا  هک  یناسک  هب  دوش ، یم  ادـیپ  امـش  يارب  هک  يدـیدج  ياه  داد  خر  دروم  رد  اـما 
.متسه امش  همه  رب  ادخ  تجح  نم  دنیامش و  رب  نم  تجح  هتسد 

دیلوت و ار  ...و  يداصتقا  یـسایس ، یعامتجا ، یگنهرف ، فلتخم  ياه  ماظن  ینایحو ، ياه  هزومآ  ساسارب  دیاب  ناهیقف  ناصـصختم و 
.دناسرب دوصقم  لزنم  رس  هب  تمالس  هب  ار  تریح » ترتف و  ، » تبیغ رصع  ناوراک  ات  دننک  عیزوت 

نکفا هیاس  نانآ  هرکیپ  تیمامت  رب  هک  هچ  نآ  یلو  دنواک ، یم  ار  تنـس  باتک و  ضیفرپ  نداعم  دنـشوک و  یم  دوخ  داهتجا  اب  نانآ 
.تسا راظتنا »  » گنهرف تسا ،

یهاگن هتـسویپ  یلو  دنهد ، یم  ناماس  ار  یگدنز  نآ  اب  .دنراد  یم  ساپ  ار  نآ  میرح  دننز و  یم  گنچ  دـنراد  تسد  رد  هچ  نآ  هب 
دوخ روما  مامت  يرگن ، هدنیآ  هدنیآ و  هب  یهاگن  اب  .رمألا » مکل  ّحصی  یّتح  رخآلا ، مکل  نّیبتی  یّتح  مهل ، نّیبتی  یّتح  : » دـنراد ولج  هب 

دیمرآ ه يزادرپ » هدنیآ   » و يزاس » هدنیآ  «، » يرگن هدنیآ   » نابیاس رد  هتـسویپ  .دنزاس  یم  گنهآ  مه  هارمه و  ار  شیوخ  فیلاکت  و 
.دنا

: دیامرف یم  ریصب  وبا  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
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هلوسر و هدـبع و  ًادّـمحم  ّنأ  و  هللا ، ّالإ  هلإال  نأ  هداهـش  لاقف : یلب  تلقف : هب ؟ ّالإ  ًالمع  دابعلا  نم  ّلجوّزع  هللا  لبقیال  امب  مکربُخا  الأ 
راظتنإلا هنینأمطلا و  و  داهتجالاو ، عرولا  و  مهل ، میلـستلاو  هّصاـخ  همئأ  ینعی  انئادـعأ ، نم  هءاربلا  و  اـنل ، هیـالولا  هللارمأ و  اـمب  رارقـإلا 

.ءاش اذإ  اهب  هللا  ُءیجی  هلود  انل  ّنإ  لاق : ّمث  مئاقلل 

هدـعب مئاقلا  ماق  تام و  نإف  رظتنم ، وه  و  قالخألا ، نساحم  عرولاب و  لمعیلو  رظتنیلف  مئاقلا  باحـصأ  نم  نوکی  نأ  ّرُـس  نَم  لاق : ّمث 
؛(1) هموحرملا هباصعلا  اهتّیأ  مکل  ًائینه  اورظتناو  اوّدجف  هکردأ ، نم  رجأ  لثم  رجألا  نم  هل  ناک 

نآ دومرف : سپ  .هلب  متفگ : نآ ؟ اب  زج  دریذـپ ، یمن  ناگدـنب  زا  ار  یلمع  چـیه  ملاع ، دـنوادخ  هک  يزیچ  زا  امـش  هب  مهدـن  ربخ  ایآ 
يربت ام و  تیالو  یهلا و  رماوا  هب  رارقا  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  یگدنب  تلاسر و  دنوادخ ، یگناگی  هب  تداهـش  زیچ ،

یگدـنب رد  نتفرگ و  شیپ  ار  اوقت  هقیرط  ناـشیا و  هب  ندـش  میلـست  نینچ  مه  تسا ؛ مالـسلا ) مهیلع  هّمئا   ) اـم و نانمـشد  زا  نتـسج 
میراد یتلود  ام  نیقی  هب  دومرف : سپس  .تسا  ندیشک  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مئاق  روهظ  راظتنا  ندوب و  نئمطم  ندیـشوک و 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع  مئاـق  باحـصا  زا  دراد  تسود  هک  سکره  دوـمرف : همادا  رد  .دروآ  یم  ار  نآ  دـهاوخب  هاـگره  دـنوادخ  هک 
یعقاو رظتنم  .ددرگ  نّیزم  هدیدنسپ  قالخا  هب  دشاب و  راکزیهرپ  شراظتنا  رد  و  دشاب ؛ ترضح  نآ  روهظ  رظتنم  دیاب  دشاب ، فیرشلا 

وا هب  هنیآ  ره  دیامن ، روهظ  وا  زا  سپ  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مئاق  دبایرد و  گرم  ار  وا  تلاح  نیا  رد  رگا  .تسا  نینچ  نیا 
هتفای تسد  تما  يا  داب ، ناتیاراوگ  .دیشاب  رظتنم  دینک و  شالت  سپ  .دسر  یم  تسا ، هتفایرد  ار  ترضح  نآ  هک  یـسک  رجا  دننامه 

! یهلا تمحر 
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درک نایب  ار  عیشت  يداقتعا  هموظنم  نآ  رد  تسا و  هدنار  نخس  لامعا  لوبق  ياه  هتسیاب  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ثیدح ، نیا  رد 
یفطاع و یتخانش ، ياه  هیاریپ  زا  رود  هب  دیاب  دنهد ؛ یم  هجوت  راظتنا »  » و هنینأمط » «، » داهتجا «، » عرو  » روحم راهچ  هب  همادا  رد  .دنا  ه 

تلاسک زا  رجضلا ؛ لسکلا و  كاّیإ و  : » دنا دومرف ه  تایاور  رد  هک  نانچ  مه  .دنرب  رس  هب  ییاسراپ  یگتـسراو و  اب  دنـشاب و  يراتفر 
هار مارآ ، نئمطم و  یبلق  اب  نانچ  مه  رایـسب ، شـالت  اـهنآ و  زا  نتـسج  يرود  اـب  دـیاب  .دـیزیهرپب » یگدرم  لد  یلبنت و  یلیم و  یب  و 

صخاش نیرخآ  اضف ، نیا  رد  .دوب  دهاوخ  یقطنم  یعیبط و  نانیمطا ، رصنع  داهتجا ،»  » و عرو »  » راوتسا و يداقتعا  ماظن  اب  اریز  درپس ؛
.دنناد یم  مئاق » راظتنا   » هب يدنمرواب  ار  لامعا  یلوبق 

یگدنز نآ  ساسارب  دـننزب و  گنچ  دـنراد ، تسد  رد  هچ  نآ  هب  دـیاب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مئاق  ترـضح  روهظ  زا  شیپ 
نینچ نودـب  ینعی  تسا ؛ مئاق » راظتنا  ، » دـیآ یم  رامـش  هب  نانآ  لاـمعا  شریذـپ  ياـه  صخاـش  زا  هچ  نآ  دـننادب  دـیاب  یلو  دـننک ،

.درب یم  رس  هب  مئاق  راظتنا  رد  دشوک و  یم  هناشنماسراپ  وا  ور ، نیا  زا  .دش  دهاوخن  هتفریذپ  ناشلامعا  یصخاش ،

دیاب نانآ  .دهد  یم  ناشن  ییاه  صخاش  دنـشاب ، مئاق » باحـصا   » زا دـنراد  تسود  هک  یناسک  يارب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  سپس 
ناشن یبوخ  هب  اه  ترابع  نیا  .دـنا  یعقاو  نارظتنم  يدارفا  نینچ  .دنـشاب  هتـشاد  وکین  یقالخا  هناشنماسراپ و  يراتفر  دنـشاب و  رظتنم 

نارظتنم قالخا  لامعا و  هک  تسا  ینابیاس  راظتنا ، .دراد  فارـشا  نانآ  قالخا  لامعا و  شنم ، راتفر ، یمامت  رب  راظتنا »  » هک دهد  یم 
.دهد ششوپ  دیاب  ار 

هرتسگ دـیاب  هک  اج  نآ  ات  تسا ؛ مئاـق  باحـصا  نادـنم  هقـالع  صخاـش  رگید ، يوس  زا  لاـمعا و  یلوبق  صخاـش  راـظتنا  ییوس ، زا 
هک تسا  هنوگ  نیا  .دروآ  رد  دوخ  ششوپ  تحت  ار  قالخا  لامعا و 
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یم گنهآ  مه  يرگن  هدنیآ  اب  ترضح ، ندوب  یعقاو  باحصا  لامعا و  یلوبق  ناس ، نیدب  دبای و  یم  ار  دوخ  فیرعت  یعقاو ، راظتنا 
.دوش

؛ دیـشوکب هنارظتنم  سپ  .دـشاب  هدرک  كرد  ار  وا  هک  دوـب  دـهاوخ  یـسک  دـننامه  دورب ، اـیند  زا  روـهظ  زا  شیپ  يرظتنم  نـینچ  رگا 
.تسا مکاح  نآ  رب  يزادرپ » هدنیآ   » و يزاس » هدنیآ  «، » يرگن هدنیآ  ، » راظتنا حور  هک  یششوک 

: دنیرفآ یم  يراگدنام  يرادیاپ و  هک  تسا  ییاه  زیچ  نامه  لامعا ، یلوبق  ياه  صخاش  اه و  هتسیاب 

(1) ؛)) اَهِّبَر ِنْذِِإب  ٍنیِح  َّلُک  اَهَلُکُأ  ِیتُْؤت  ءاَمَّسلا * ِیف  اَهُعْرَفَو  ٌِتباَث  اَُهلْصَأ  ٍهَبّیَط  ٍهرَجَشَک  ًهَبّیَط  ًهَِملَک  ))

نذا هـب  مد  ره  ار  شا  وـیم ه  .تـسا  نامـسآ  رد  شا  هخاـش  راوتـسا و  شا  هـشیر  هـک  تـسا  كاـپ  یتـخرد  دـننام  هـک  كاـپ  ینخس 
.دهد یم  شراگدرورپ 

(2) .دنریذپن ار  وا  لامعا  زا  مادک  چیه  دنوش و  یم  دوبان  لامعا  دنشابن ، اه  صخاش  نیا  رگا 

: تسا هدومرف  مالسلا  هیلع  یلع  هک  نانچ  مه 

؛(3) دادس هّفع و  داهتجا و  عروب و  ینونیعأ 

.دیهد يرای  حیحص  هار  ندومیپ  یکاپ و  يراکزیهرپ ، اب  ارم 

راهچ ناونع  هب  ار  ندوب  شاب  هدامآ  راـظتنا و  شمارآ ، ناـنیمطا و  شـشوک ، داـهتجا و  یکاـپ ، عرو و  زین  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
نارواب و يدهم  .دنا  درمشرب ه  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دمحم  لآ  مئاق  هب  نادنمرواب  يارب  مزال  صخاش 

241 ص :

.25  - 24 هیآ میهاربا ، هروس  - 1
.رمالا بحاص  ترضح  ترایز  نانجلا ، حیتافم  کن : - 2

همان 45. هغالبلا ، جهن  - 3

خیرات ۀفسلف  www.Ghaemiyeh.comتیودهم و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 280زکرم  هحفص 246 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14108/AKS BARNAMEH/#content_note_241_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14108/AKS BARNAMEH/#content_note_241_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14108/AKS BARNAMEH/#content_note_241_3
http://www.ghaemiyeh.com


ار هعیش  رکفت  دنا و  هتشارفارب  هتسویپ  ار  قح  مچرپ  دنا و  هتفای  يدوجو  تعفر  خیرات ، لوط  رد  یگتسیاب ، راهچ  نیا  اب  ناروای  يدهم 
: هک دنرواب  نیا  رب  هناقشاع  تیب ، لها  تیالو  هب  رارقا  اب  نانآ  .دنا  هتخاس  هنادواج 

مکل یبلق  مکعم و  هیف  مّلسم  مکیلإ و  هّلک  کلذ  یف  ضّوفم  مکرخآ و  مکلّوأ و  مکبئاغ و  مکدهاش و  مکّتینالع و  مکّرـسب و  نمؤم 
؛(1) مکب هنید  یلاعت  هللا  ییحی  یّتح  هّدعم  مکل  یترصن  عبت و  مکل  ییأر  مّلسم و 

امـش نامرف  میلـست  روما ، نیا  مامت  رد  مراد و  نامیا  امـش  نیرخآ  نیلوا و  هب  امـش و  بیاغ  رـضاح و  هب  امـش و  نطاب  رهاـظ و  هب  نم 
دنوادخ هک  نآ  ات  متسه  نینچ  هتـسویپ  نم  .تسامـش  يارب  هدامآ  ما  يرای  امـش و  يأر  عبات  مرظن  يأر و  امـش ، میلـست  مبلق  .متـسه 

.دنادرگ هدنز  امش  تموکح  تیالو و  هب  ار  شدوخ  نید  یلاعت ،

ياه هشیر  .دراد  هدـنیآ  هب  مشچ  يراتفر  یحور و  يرکف ، ماظن  رد  یناشیرپ  نودـب  شمارآ و  هنینأـمط ، اـب  هارمه  ییاـسراپ  اـب  هعیش 
هب ورس  نوچ  دهد و  یم  گرب  خاش و  هاگ  نآ  ٌِتباَث ؛)) اَُهلْـصأ  : )) ددرگ دنمونت  یتخرد  ات  دنک  یم  دشر  هعیـش  يداقتعا  مکحتـسم 

هجرف یلاعت  هللا  لجع  مئاق  يارب  راظتنا » هنینأمط و  داهتجا ، عرو ،  » دنیآرف ناس  نیدب  ِءاَمَّسلا .)) ِیف  اَهُعْرَفَو  : )) دـشک یم  دـق  نامـسآ 
« يرگن هدـنیآ  راظتنا و   » تیاـهن رد  و  راـتفر » حور و  رکف ، رد  شمارآ  «، » شـالت «، » ییاـسراپ  » لاـعف هخرچ  دوب و  دـهاوخ  فیرـشلا 

نذا هب  خیرات  فطع  هطقن  رد  دزادنا و  یم  هار  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دمحم  لآ  مئاق  نامرآ  ققحت  روظنم  هب  ار  نادـنمرواب 
: دنک یم  داجیا  ار  يودهم  تلود  یهلا ،
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؛ ءاش اذإ  اهب  هللا  ُءیجی  هلود  انل  ّنإ 

.دروآ یم  ار  نآ  دهاوخب  دنوادخ  رگا  هک  تسا  یتلود  ام  يارب 

تموکح ققحت  خـیرات ، لوط  رد  هناـگراهچ  ياـه  صخاـش  نآ  اـب  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مئاـق  هب  نادـنمرواب  ور ، نیا  زا 
: میناوخ یم  هک  تسا  يرشب  هتسویپ  نامرآ  نامه  نیا  .دنا  هتفرگ  هناشن  ار  يودهم 

؛(1) لومأملا مّدقملا  اهّیأ  کیلع  مالسلا 

.يرشب نیشیپ  یگشیمه و  نامرآ  رب  مالس 

، دنیآرف نیا  اب  .دشاب  رگن  هدـنیآ  دزاس و  شیوخ  نابیاس  ار  راظتنا »  » دـیاب دـشاب  شباحـصا  هرمز  زا  دـهاوخب  رگا  هک  دـناد  یم  هعیش 
: تسا نینچ  هک  لاح  .دبای  یم  ار  شروهظ  كرد  رجا  دنکن ، كرد  ار  شروهظ  هچرگ 

؛ هموحرملا هباصعلا  اهتّیأ  مکل  ًائینه  اورظتناو  اوّدجف 

.دیشاب رگ  شالت  راظتنا  نابیاس  ریز  رد  راظتنا و  گنهرف  اب  دیاب  سپ 

یلبق مکعم و  هیف  مّلـسم  مکیلإ و  هّلک  کلذ  یف  ضّوفم  مکتلودـل ...  بقترم  مکرمأل و  رظتنم   » ياـه تراـبع  هک  تسا  هاـگن  نیا  اـب 
یم نایب  ار  دوخ  یلیلحت  ریـس  هعماج  ترایز  رد  مکب » هنید  یلاعت  هللا  ییحی  یّتح  هدعم  مکل  یترـصن  عبت و  مکل  ییأر  مّلـسم و  مکل 
هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  نانیشناج  یهلا و  ياه  تجح  هب  شیاه  راک  مامت  رد  دراد ، رواب  يرکف  هاگتسد  نیا  هب  هعیـش  نوچ  .دننک 

رد هراومه  نانآ ، يارب  هدامآ  یترـصن  نانآ و  عبات  ییأر  ناـنآ ، هب  میلـست  یبلق  اـب  وا  .دراد  يدـج  ِمیلـست » ضیوفت و   » ملـس هلآ و  و 
.دنک ایحا  نادناخ  نیا  تسد  هب  ار  شنید  دنوادخ  ات  تسا  شالت 
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نآ رد  اعد  هاگیاج  ینید و  يرگایحا  یسدنهم 

رد .تسا  دنمزاین  هّدعم » ترصن   » و عبات » يأر  «، » مّلسم بلق   » هناگ هس  ياه  هزاس  هب  یهلا ، تیشم  فرظ  رد  نید  يرگایحا  یسدنهم 
.دبای یم  ققحت  نید  يایحا  ییافوکش و  ياه  هنیمز  يرتسب ، نینچ 

باتـش زا  اه و  ینادان  ناسانـشراک و  ریغ  زا  اه  رظن  يأر و  دیاب  .دروخ  دـنویپ  ناکاپ  هب  دوش و  هدـیرب  ناگدولآ  زا  بولق  قلعت  دـیاب 
.دروخب دنویپ  مزح  ملح و  ملع ، هب  دبای و  ییاه  اه ر  یشیدنا  یحطس  نانیب و  هتوک  زا  اه و  يرابدربان  ناگدز و 

: میناوخ یم  هعماج  ترایز  رد  هک  نانچ  مه 

؛ مزح ملح و  ملع و  مکیأر  و 

.دراد هشیر  یشیدنارود  یگدز و  باتش  زا  رود  هب  يرگن و  هبناج  همه  ملح و  ملع ، رد  تیب  لها  نادناخ  امش  يأر 

ياه هنیمز  تروص ، نیا  رد  .مینک  هنیزه  نانآ  دنلب  نامرآ  ققحت  ریـسم  رد  میزاس و  هدامآ  ثیح  ره  زا  ار  نام  يرای  دـیاب  نینچ ، مه 
.دریگ یم  لکش  نید  يایحا 

هب رـشب  ماجنارـس  هک  دزیخ  یمرب  ییاه  هنتف  اه ، نارحب  نیا  نورد  زا  .تسا  هارمه  تریح  ترتف و  نارحب  ود  اب  تبیغ ، رـصع  ناتـساد 
: دتلغ یم  ورف  شتآ  هب  تیاهن  رد  اه و  هاگترپ  اه ، يراتفرگ  عاونا  يراوخ ،

؛(1) راّنلا نم  تاکلهلا و  فرج  افش  نم  انذقنأو  بورکلا  تارمغ  نم  اّنع  جّرف  ّلذلا و  نم  هللا  انجرخأ  مکب  و 

هاگترپ هبل  زا  دروآ و  یم  شیاشگ  دـناه و  یم ر  اه  يراـتفرگ  جاوما  يراوخ و  زا  ار  اـم  ادـخ  هک  تسا  تیب  لـها  نادـناخ  امـش  اـب 
.دوش یم  شتآ  هب  نداتفا  زا  عنام  دهد و  یم  تاجن 

244 ص :

.هریبک هعماج  ترایز  نانجلا ، حیتافم  - 1
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هاگیاج دوش ، اه  هنتف  راچد  تریح  ترتف و  رتسب  رد  یتقو  ناسنا  .تسا  هدـش  دای  هناگراهچ  دـنیآرف  اب  یمدآ ، طوقـس  ياه  صخاش 
هناور هاگترپ  هبل  هب  دوش و  یم  نافوط  جاوما  راتفرگ  یـسخ  راـخ و  نوچ  مه  وا  .دـنک  یم  مگ  ار  دوخ  دـهد و  یم  تسد  زا  ار  دوخ 

زا دـنروآ و  یم  نوریب  يراوـخ  زا  ار  ناـسنا  مالـسلا  مـهیلع  تـیب  لـها  نادـناخ  .دـتلغ  یم  ورف  شتآ  رعق  هـب  ماجنارـس  ددرگ و  یم 
ماما ور ، نیمه  زا  .دنشخب  یم  ییاه  ر  ران »  » رد ندیتلغ  ورف  زا  تیاهن ، رد  دنناه و  یم ر  تاکلهلا » فرج  افش   » و بورکلا » تارمغ  »

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح 

؛(1) هجرف لیجعتب  ءاعدلل  اهیف  هقّفو  و  هتمامإب ، لوقلا  یلع  ّلجوّزع  هللا  هتّبث  نم  ّالإ  هکلهلا  نم  اهیف  وجنیال  هبیغ  ّنبیغیل  هللاو 

شتماما رب  داقتعا  رد  ار  وا  ادخ  هک  یسک  زج  دبای  یمن  تاجن  تکاله  زا  هک  دوش  یم  بیاغ  اه  هدید  زا  نانچ  نآ  دنگوس ، ادخ  هب 
.دزاس قفوم  شجرف  لیجعت  هب  اعد  يارب  ار  وا  دراد و  هگن  راوتسا 

.تسا ناشیا  جرف  يارب  اعد  و  وا ، هب  داقتعا  رد  تابث  دناه ، یم ر  تکاله  زا  ار  ناسنا  تبیغ ، رصع  رد  هچ  نآ  يرآ 

اعد و داب  امش  رب  : » دومرف دننکب ؟ هچ  تبیغ  رصع  رد  امش  نایعیش  هک  دیسرپ  ترضح  زا  مالـسلا ، هیلع  يداه  ماما  باحـصا  زا  یکی 
(2)« .جرف راظتنا 

هرتسگ هب  ناسنا  .دوش  یم  رت  قیقر  رت و  قیقد  دنویپ  نیا  دوش ، هتفرگ  رت  يدج  نآ  طیارـش  هچره  .تسادخ  ناسنا و  نایم  دـنویپ  اعد 
شورس دوش و  یم  کیدزن  شیوخ  نتشیوخ  يرطف و  ياه  زاین  قمع  و 

245 ص :

.مکی تیاور  ص384 ، ، 38 باب ج2 ، نیدلا ، لامک  - 1
ص336. ج95 ، راونالا ، راحب  - 2
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قالخأب اوقّلخت   » ناتـسوب هب  دریگ و  یم  یهلا  گنر  شا  يدوجو  تیفرظ  ناس  نیدـب  .ددرگ  یم  زادـنا  نینط  شدوجو  رد  يدـیحوت 
.دبای یم  راب   (1)« هللا

.تسا هدومرف  نایب  اه  ناسنا  اب  ار  دوخ  یگتـسویپ  جوا  هدومرف و  هراشا  دوخ  كاپ  تاذ  هب  راب  تفه  لاعتم  دنوادخ  هدـش  دای  هیآ  رد 
« دوخ ناگدـنب  : » تسا هدرک  ناـیب  ار  مدوخ »  » هژاو هبترم  تفه  فـطل ، رـس  زا  دـنوادخ  اـعد ، دـنلب  هاـگیاج  هب  هراـشا  اـب  هیآ  نیا  رد 
هب  » و دنیایب ،» مدوخ  غارس  هب  «، » دنناوخب ار  مدوخ  «، » منک یم  باجتسم  مدوخ  «، » متسه کیدزن  نانآ  هب  مدوخ  نم  «، » مدوخ هرابرد  »

«. دنروایب نامیا  مدوخ 

، اعد .تسا  هدرک  ار  وا  اب  تاـجانم  گـنهآ  دـنک و  زاورپ  ادـخ  هب  دوخ  زا  هتفرگ  میمـصت  ناـسنا  هک  تسا  نآ  يارب  فطل ، همه  نیا 
دیاب سپ  .ایب  مدوخ  يوس  هب  طقف  وت  .منک  یم  تباجا  ار  تیاـعد  مکیدزن و  وت  هب  نم  دـیوگ : یم  دـنوادخ  درب و  یم  ـالاب  ار  یمدآ 

.دنیوپب لامک  هار  ات  دنروایب  نامیا  نم  هب  دیاب  دنریذپب و  ارم  توعد 

نیدب .دـیاشگ  یم  لد  زار  دـیاس و  یم  رـس  شناتـسآ  هب  یمدآ  دریگ ، یم  لکـش  ناسنا  دوجو  رد  تیدوبع  وا ، هب  نامیا  شریذـپ  اب 
یم هدـننکاعد  هب  ار  يراگتـسر  ياـه  هنیجنگ  يزوریپ و  ياـه  دـیلک  دوش و  یم   (2)« حالفلا دـیلاقم   » و حاجنلا » حـیتافم  ، » اعد ناس 

.دشخب

: تسا هدش  لقن  مالسلا  هیلع  رقاب  ترضح  زا  یثیدح  رد  هلمج ، زا  .دراد  دوجو  یناوارف  تایاور  نآ ، رب  قیوشت  اعد و  تلیضف  هرابرد 

هدابعلا لضفأ  ءاعدلا و  وه  : » لاق  (3) ((. َنیِرِخاَد َمَّنَهَج  َنُولُخْدَیَس  ِیتَداَبِع  ْنَع  َنوُِربْکَتْسَی  َنیِذَّلا  َّنِإ  : )) لوقی ّلجوّزع  هللا  ّنإ 

246 ص :

ص96. ج2 ، راونالا ، راحب  - 1
ص213. ج4 ، یفاکلا ، - 2

.60 هیآ رفاغ ، هروس  - 3
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(1) ؛» ءاعدلا وه  هاّوألا  : » لاق میلح ؟» ٌهاّوأل  میهاربإ  ّنإ  : » تلق ءاعدلا ،

هاـگ نآ  .دـنیآ » یمرد  خزود  رد  راوـخ  يدوز  هب  دـنزرو  یم  ربـک  نم  شتـسرپ  زا  هک  یناـسک  تقیقح ، رد  : » دـیامرف یم  دـنوادخ 
یتسار هب  : » دیامرف یم  هک  هیآ  نیا  رد  هاّوأ »  » زا دوصقم  دندیـسرپ  .تساعد » تدابع ، نیرتهب  تساعد و  تدابع ، زا  دوصقم  : » دومرف

.اعد ینعی  هاّوأ » : » دومرف ترضح  تسیچ ؟  (2)« .دوب رابدرب  زوس و  لد  یسب  میهاربا 

: تسا هدمآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يرگید  ثیدح  رد 

؛(3) ءاّعد ًالجر  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ناک  و  ... 

.درک یم  اعد  رایسب  هک  دوب  یناسنا  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  ترضح 

: دیوگ ریدس  يرگید  تیاور  رد 

ام هدـنع و  اّمم  بلطی  لأسی و  نأ  نم  ّلجوّزع  هللا  دـنع  لضفأ  ٍءیـش  نم  ام  لاقف : لضفأ ؟ هدابعلا  ّيأ  مالـسلا : هیلع  رفعج  یبـأل  تلق 
؛(4) هدنع ام  لأسیال  هتدابع و  نع  ربکتسی  نّمم  ّلجوّزع  هللا  یلإ  ضغبأ  دحأ 

وا زا  هک  تسین  نیا  زا  رتهب  لـجوزع  يادـخ  دزن  يزیچ  دومرف : تسا ؟ رتـهب  تداـبع  مادـک  مدرک : ضرع  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  هب 
وا تدابع  زا  هک  سک  نآ  زا  تسین  رت  ضوغبم  لجوزع  يادخ  دزن  یسک  .دوش و  هتساوخ  تسوا ، دزن  هچ  نآ  زا  دوش و  تساوخرد 

.دیامنن تساوخرد  تسوا  دزن  هچ  نآ  زا  دنک و  یچیپرس 

247 ص :

.مکی تیاور  ص210 ، ج4 ، یفاکلا ، - 1
.114 هیآ هبوت ، هروس  - 2

.متشه تیاور  ص213 ، ج4 ، یفاکلا ، - 3
.مود تیاور  ص210 ، ج4 ، یفاکلا ، - 4
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: تسا هدومرف  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  نینچ  مه 

؛(1) رابکلا بحاص  وه  راغصلا  بحاص  ّنإ  اهب ، اوعدت  نأ  اه  رغصل  هریغص  اوکرتتالو  هلثمب  نوبّرقتال  مّکنإف  ءاعدلاب  مکیلع 

کچوک ياه  زاین  يارب  اعد  تساوخرد و  .دش  دیناوتن  کیدزن  ادخ  هب  نآ ، دننامه  يزیچ  چـیه  اب  اریز  اعد ؛ تمزالم  هب  داب  امـش  رب 
نامه دنک ، یم  زاب  ار  کچوک  ياه  هرگ  تسا و  کچوک  ياه  زاین  هدنروآرب  هک  سک  نآ  اریز  دـینکن ؛ اه  دـیریگن و ر  هدـیدان  ار 

.دیاشگ یم  زین  ار  گرزب  ياه  هرگ  تسا و  گرزب  ياه  زاین  هدنروآرب  سک 

هک دنک  كرد  دیاب  رشب  .دهد  جوا  ار  ادخ  ناسنا و  نایم  دنویپ  دشخب و  اقترا  ار  یمدآ  دیحوت  هناتـسآ  ات  تسا  نآ  يارب  تیاور  نیا 
دیاب رـشب  .تسادخ  ناسنا و  نایم  دـنویپ  یتسه ، ثحبم  نیرت  ینوناک  .تسوا  تردـق  هطیح  رد  زیچ  همه  تسا و  یتسه  رب  طیحم  وا 

یتسرپادـخ هب  دـنک و  هبوت  یتسرپدوخ  زا  درادـنپن و  تالکـشم  لح  یلـصا  لـماع  ار  دوخ  دـیاب  .ددرگ  اـه  يروحمدوخ ر  هاـگن  زا 
یم  (2)« هدابعلا ّخم  ءاعّدلا   » هک تسا  تینهذ  نیا  اب  .دسرب  وا  تیدوبع »  » هب دنک و  یناوخزاب  ار  شیوخ  ِندوب  دـبع »  » دـیاب .ددرگزاب 
رقف »(3) و  .هّللا ّالإ  دوجولا  یف  ّرثؤم  ـال   » هک دـمهف  یم  هداـبعلا » ّخـم   » قیرط زا  اریز  دوش ؛ یم  تداـبع  رب  مکاـح  حور  اـعد  ددرگ و 

َّنِْجلا ُْتقَلَخ  اَـمَو  : )) هک دـبای  یم  راـب  تقلخ  هفـسلف  جوا  هـب  ناـسنا  ور ، نـیا  زا  .دـبای  یمرد  ار  وا  ضحم  ياـنغ  ادـخ و  زج  ضحم 
.دور یم  رامش  هب  زغم  اعد  تسا و  تدابع  سنا ، ّنج و  تقلخ  زا  فده   (4) ((. نوُُدبْعَِیل ّالِإ  َسنِْإلاَو 

248 ص :

.مشش تیاور  ص212 ، ج4 ، یفاکلا ، - 1
ص300. ج93 ، راونالا ، راحب  ص167 ؛ ج5 ، لئاسولا ، كردتسم  - 2

.متشه لصف  متفه ، هلحرم  ۀمکحلا ، ۀیاهن  - 3
.56 هیآ تایراذ ، هروس  - 4

خیرات ۀفسلف  www.Ghaemiyeh.comتیودهم و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 280زکرم  هحفص 253 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14108/AKS BARNAMEH/#content_note_248_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14108/AKS BARNAMEH/#content_note_248_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14108/AKS BARNAMEH/#content_note_248_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14108/AKS BARNAMEH/#content_note_248_4
http://www.ghaemiyeh.com


: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  مظعا  لوسر  ور ، نیمه  زا 

؛(1) ضرألا تاوامسلا و  رون  نیدلا و  دومع  نمؤملا و  حالس  ءاعّدلا 

.تسا نیمز  اه و  نامسآ  رون  نید و  نوتس  نمؤم و  حالس  اعد 

دزاس یم  راوتسا  ار  دوخ  نید  ياه  هیاپ  دنک و  یم  حتف  دنا ، درک ه  اپ  هب  اه  ناطیش  هک  ار  تینم  ياه  زیر  كاخ  اعد ، حالس  اب  نمؤم 
: دوش یم  لاب  کبس  هنوگ  نیا  و 

(2) ((. ْمِهیَلَع َْتناَک  ِیتَّلا  َلَالْغَألاَو  ْمُهَرْصِإ  ْمُْهنَع  ُعَضی  ))

هدننکاعد ناسنا  راو ، هار  یبکرم  ناسب  دیاشگ و  یم  ناسنا  يدوجو  هرتسگ  زا  ار  يروحمدوخ  یتسرپدوخ و  ياه  ریجنز  لغ و  اعد ،
.دهد یم  ریس  ادخ  يوس  هب  دهد و  یم  زاورپ  نامسآ  هب  ار 

: دومرف نم  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  دیوگ : یم  زیزعلادبع  نب  رّسیم 

طعی مل  لئـسی  مل  هاف و  ّدس  ًادـبع  ّنأ  ول  و  هلأسمب ، ّالإ  لانتال  هلزنم  ّلجوّزع  هللا  دـنع  ّنإ  هنم ، غرف  دـق  رمألا  ّنإ  لقتالو : عُدا  رّـسیم  ای 
؛(3) هبحاصل حتفی  نأ  کشوی  ّالإ  عرقی  ٍباب  نم  سیل  ّهنإ  رّسیم  ای  طعت ، لسف  ًائیش ،

دنوادخ دزن  اریز  درادن ؛ يرثا  اعد  دوش و  یم  نامه  هدش ، ردقم  هچ  نآ  تسا و  هتشذگ  راک  زا  راک ، هک  وگم  نک و  اعد  رـسیم ! يا 
، دنکن تساوخرد  يا  دنب ه  رگا  .دیسر  ناوتن  نادب  اعد  تساوخرد و  اب  زج  هک  تسا  یماقم  لجوزع 

249 ص :

.مکی تیاور  ص213 ، ج4 ، یفاکلا ، - 1
(157 هیآ فارعا ، هروس  « ) .دراد یمرب  تسا  هدوب  ناشیارب  هک  ار  ییاه  دنب  دیق و  نانآ  شود ]  ] زا و  - » 2

.موس تیاور  ص211 ، ج4 ، یفاکلا ، - 3
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نآ دیما  هک  نیا  زج  دوش ، هدیبوک  هک  تسین  يرد  چـیه  رـسیم ! يا  .دوش  هداد  وت  هب  ات  نک  تساوخرد  سپ  .دوشن  هداد  وا  هب  يزیچ 
.دوش زاب  نآ  هدنبوک  يور  هب  هک  دور 

« نتسناوت  » ِيراشرـس هک  تسا  نتـساوخ »  » اب .تفای  هار  ینتفایان  تسد  ياه  ماقم  هب  ناوت  یم  تسا ، یگدنب  جوا  هک  اعد  اب  اهنت  سپ 
.دروخ یم  مقر 

هک دراد  يا  ژیو ه  هاگیاج  نانچ  اعد  .دزاس  یم  ادـیوه  لاعتم  دـنوادخ  هاگ  شیپ  رد  ار  دوخ  یگدـنب  عضاوت و  تیاهن  اعد ، اب  ناسنا 
: دیامرف یم  نآرق 

(1) ؛)) ْمُکُؤاَعُد َالَْول  یِّبَر  ْمُِکب  اُؤَبْعی  اَم  ُْلق  ))

.دنک یمن  امش  هب  ییانتعا  چیه  مراگدرورپ  دشابن ، امش  ياعد  رگا  وگب :

.دیاشن ار  هدنب  زگره  هک  میا  درکرابکتسا ه  مینک ، دامتعا  شیوخ  ضحم  رقف  هب  مینکن و  تساوخرد  وا  زا  رگا  اریز 

يارب هک  دمهف  یم  .تسا  ضحم  يانغ  وا  تسا و  ضحم  رقف  دـناد  یم  دـمهف و  یم  ار  ادـخ  دوخ و  هاگیاج  ناسنا  اعد ، گنهرف  رد 
وا هب  دیاب  هک  دمهف  یم  یبوخ  هب  دناد و  یم  ار  اعد  شزرا  ور ، نیا  زا  .دـیوج  هرهب  هلیـسو  نیرترب  زا  دـیاب  یلاع  هاگیاج  هب  ندیـسر 

یـشومارف وس ، کـی  زا  اریز  دوش ؛ یم  یـشومارفدوخ »  » ببـس ادـخ ، ندرک  شومارف  دـیوگ : یم  تحارـص  هب  نآرق  .دروـخب  دـنویپ 
مزال هریخذ  زا  هجیتن ، رد  .دنک  شومارف  ار  دوخ  شنیرفآ  فده  دور و  ورف  یناویح  ياه  تذـل  رد  ناسنا  دوش  یم  ببـس  راگدرورپ 

هب ادخ ، ندرک  شومارف  رگید ، يوس  زا  .دنامب  لفاغ  تمایق  يادرف  يارب 
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! دندنمزاین هتسباو و  وا  هب  وا ، ریغ  هچره  تساهتنا و  یب  يانغ  نایاپ و  یب  ملع  قلطم ، یتسه  وا  .تسوا  كاپ  تافص  یشومارف  يانعم 

(1) ؛)) َنوُقِساَْفلا ُمُه  َِکَئلْوُأ  ْمُهَسُفنَأ  ْمُهاَسنَأَف  َهَّللا  اوُسَن  َنیِذَّلاَک  اُونوُکَت  َالَو  ))

.دننانامرفان نامه  نانآ  درک ؛ یشومارفدوخ  راچد  ار  اهنآ  زین ]  ] وا دندرک و  شومارف  ار  ادخ  هک  دیشابن  یناسک  نوچ  و 

تیوه هاـگیاج  زا  فارحنا  تیناـسنا و  نوناـک  زا  جورخ  یناـسنا و  ّتیوه  نتـشاذگ  جارح  هب  یتسیناـموا  رکفت  عقاو ، رد  ور ، نیا  زا 
نیمه رـشب  يراتفرگ  هشیر  .دنا  دـش ه  تسمرـس  شیوخ  يروحمدوخ  زا  دـنا و  داتفا ه  ههاریب  هب  نوچ  دنقـساف ؛ نانآ  تسوا ؛ لیـصا 

هتـسویپ شیوخ  یتوبکنع  هناخ  رد  تسا و  هدینت  ینایحوریغ  ياه  هتفاب  ساسارب  ار  شیوخ  يراتفر  یفطاع و  يرکف ، ماظن  هک  تسا 
.دنک یم  هراظن  ار  سأی  هنتف و  تریح ، ترتف ، سوباک 

تبیغ رصع  یبای  تلع 

هلصاف و نیا  .تسا  هاک  ناج  یترتف  وا ، روهظ  راکشآ و  تیانع  زا  هلصاف  هتشگ ، ناهنپ  تبیغ ، ِسَپ  رد  ینامسآ  ببس  هک  يرصع  رد 
، مد ره  نامدرم  هاگ  نآ  .دنوش  یم  هدرپس  راگزور  ثداوح  تسد  هب  اه  ناسنا  دروآ و  یم  ناغمرا  هب  ار  تریح  ینادرگرس و  ترتف ،

.دنیامزآ یم  ار  ررکم  ياه  هرابود  دنشچ و  یم  ار  نآ  یماک  خلت  یلو  دننک ، یم  هبرجت  تاجن  دیما  هب  ار  يدیدج  هشیدنا 

زا سپ  رشب  تیاهن  رد  .دزادنا  یم  هار  هب  اه  تیانج  اه و  بوشآ  دشک و  یم  رس  اه  هنتف  وتردوت ، تریح  ینادرگرس و  نیا  نورد  زا 
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دننک یم  دیما  عطق  نیمز  زا  اه  مشچ  سپ ، نیا  زا  .دـنام  یم  سأی  ياه  هنارک  یب  رد  دریگ و  یم  مغ  يوناز  لصاح ، یب  ياه  رارکت 
یهاوخ فسوی  سح  هاگ  نآ  .دننک  یم  دایرف  ار  تاجن  یناگمه ، سامتلا  زا  رپ  یهاگن  اب  ددرگ و  یم  هریخ  ینامـسآ  ياه  قفا  هب  و 

.دوش یم  ریگارف  ناهج  رد 

دنناوتب هک  نیا  تسا و  راوگرزب  ناملاع  ناگبخن و  هاگن  عون  دزاـس ، یم  باتـشرپ  ار  يرـشب  غولب  ریـس  گـنهآ  برـض  هک  يرـصنع 
یگتفکش هب  یگتفخ  زا  ار  نانآ  دنمدب و  یعامتجا  هندب  رد  ار  یهاوخ  فسوی  سح  هعماج ، یگنهرف  نالک  تیریدم  اب  راو  بوقعی 

.دنناسر

اب تبیغ  رـصع  رد  ار  یناهج  هعماج  گنهرف  يدرب  هار  ياه  تسایـس  دـیاب  نید  ناملاع  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هدومرف  هب 
ناوت یم  ار  درب  هار  راهچ  نیا  .دـنزاس  ینتبم  تیودـهم  گنهرف  ساسارب  تاجن ، ذاقنا و  تیامح و  تلـالد ، توعد ، ياـه  صخاـش 

.تسناد سأی  هنتف و  تریح ، ترتف ، ياه  هندرگ  رد  رابکتسا  ۀهبج  اب  نید  ناملاع  دروخرب  لباقتم  ياه  شور 

.دنرازگ یم  شیامن  هب  ار  شیوخ  شیارآ  لطاب ، قح و  ههبج  لباقت  رد  دنا و  هتسشن  اه  ناسنا  نیمک  رد  اه  ناطیش  هراومه 

یلمع هرتسگ ، نیا  رد  ار  دوخ  لطاب  ههبج  شیارآ  يوزرآ  اـت  هتـساوخ  تلهم  تسا ، هتـشاد  يوبر  تاذ  اـب  هک  یجاـجتحا  رد  سیلبا 
: دیوگ یم  رامع  نب  قاحسا  .دزاس 

ِتقَولا ِموَی  َیلإ  َنیِرَظنُملا *  َنِم  َکَّنإَـف  َلاَـق  َنُوثَعُبی *  ِموَی  َیلإ  ِِِِِظنأَـف 
ِ

ِینر ّبَر  لاـق  : )) هلوق سیلبإ  نع  مالـسلا  هیلع  هللادـبعابأ  تلئس 
هللا ثعبی  موی  یلإ  هرظنأ  ّلجوّزع  هللا  نکل  و  ال ] [ ؟ سانلا یلاعت  هللا  ثعبی  موی  ّهنأ  بسحتأ  لاق : وه ؟ ٍموی  ّيأ  مُولعَملا ))
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؛(1) مولعملا تقولا  مویلا  کلذف  هقنع  برضی  هتیصانب و  ذخأیف  انمئاق  ّلجوّزع  هللا  ثعب  اذإف  انمئاق ، ّلجوّزع 

دنوش یم  هتخیگنارب  هک  يزور  ات  ارم  سپ  اراگدرورپ ، : » تفگ هک  مدیـسرپ  هیآ  نیا  رد  سیلبإ  هرابرد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا 
خساپ رد  ترـضح  تسا ؟ زور  مادک  مولعم ، تقو  نیا  لاح  .مولعم » نیعم  زور  ات  یناگتفای  تلهم  زا  وت  : » دومرف دنوادخ  .هد » تلهم 

هن دنوش ؟ یم  هتخیگنارب  دنوادخ  روضح  رد  مدرم  هک  تساربک  تمایق  تثعب و  زور  نآ  زا  دارم  هک  يا  درک ه  نامگ  وت  ایآ  : » دومرف
ياه وم  ناشیا  دـنک ، ثوعبم  ار  ام  مئاق  دـنوادخ  هک  هاگ  نآ  .تسا  هداد  تصرف  اـم  مئاـق  ماـیق  اـت  ار  وا  دـنوادخ  هکلب  تسین ، نینچ 

« .تسا مولعم  تقو  نامز ، نآ  دنز و  یم  ار  شندرگ  دریگ و  یم  ار  سیلبا  یناشیپ 

یم نآ  رد  ار  دوخ  يدوبان  اریز  دبای ؛ شرتسگ  تیودهم  گنهرف  دنراذگن  ات  دننآ  رب  فلتخم  ياه  دنفرت  اب  اه  ناطیـش  ور ، نیمه  زا 
فلتخم ياه  هویـش  هب  سأی ، اه و  هنتف  تریح ، ترتف ، هناگراهچ  لحارم  رد  تبیغ  رـصع  رد  ار  اه  ناـسنا  یناطیـش  ياـه  ورین  .دـننیب 

(2) ((. ْمِِهئاِیلْوَأ َیلِإ  َنوُحوَیل  َنیِطایَّشلا  َّنِإ  : )) دننک یم  راتفرگ 

: دش هدیسرپ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یتیاور ، هبانب 

یّتح لّوألا  رمألاب  اوکّسمتف  کلذ  ناک  اذإ  لاق : عنصن ؟ فیکف  تلق : .کلذ  لاقی  لاقف : اهیف ؟ مهمامإ  نوملسملا  فرعیال  هرتف  نوکی 
؛(3) رخآلا مکل  نّیبتی 

دنهاوخن راگزور  نآ  رد  ار  ناشدوخ  ماما  ناناملسم  هک  دش  دهاوخ  ترتف  مایا  مدرک : ضرع  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب 
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يرما هب  داد ، خر  ترتف  نیا  رگا  دومرف : مینک ؟ راتفر  هنوگچ  ماگنه ، نآ  رد  سپ  مدرک : ضرع  .دش  دهاوخ  نینچ  دومرف : تخانش ؟
.دوش راکشآ  امش  يارب  يرگید  رما  هقیرط و  ات  دینزب  گنچ  دیراد ، تسد  رد  هک 

: هک تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يرگید  تیاور  رد 

ناماما هب  هک  دوب  دهاوخ  یتقو  نآ  دشاب و  هدش  رپ  روج  ملظ و  زا  هک  نیا  زا  دـعب  دـنک  یم  داد  لدـع و  زا  رپ  ار  نیمز  رمألا  بحاص 
(1) .دش ثوعبم  ناربمایپ  ترتف  نامز  رد  ادخ  لوسر  هچ  نانچ  دشابن  سر  تسد 

مامإ اهیف  نوکیال  لاح  یف  مترـص  اذإ  متنأ  فیک  لاقف : مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبأ  یلع  یبأ  اـنأ و  تلخد  لاـق : نانـس  نب  هللادـبع  نع 
كادـف تلعج  عنـصن  فیکف  ءالبلا  هللاو  اذـه  یبأ : لاقف  قیرحلا  ءاعدـب  اعد  نم  ّالإ  هریحلا  کـلت  نم  وجنیـالف  يری  ملعـال  يدـه و 

؛(2) رمألا مکل  ّحصی  یّتح  مکیدیأ  یف  امب  اوکّسمتف  هکردت ، نل  کلذ و  ناک  اذإ  لاق : ذئنیح ؟

ینامز رد  رگا  : » دومرف ام  هب  ترـضح  نآ  .میدش  فرـشم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ  هب  مردپ  نم و  دـیوگ : نانـس  نب  هللادـبع 
تریح نآ  زا  دوب ؟ دـیهاوخ  هنوگچ  راگزور  نآ  رد  دـشابن ، مه  يا  هناشن  دـنک و  تیادـه  ات  دـشابن  یماما  ناـمز  نآ  رد  هک  دیـشاب 
دهاوخ يراتفرگ  تریح ، تلاح  نیا  دـنگوس ، ادـخ  هب  : » تفگ مردـپ  .دـنک » اعد  قیرح  ياعد  هب  هک  یـسک  رگم  دـبای ، یمن  تاجن 

رد ار  فیرـشلا -  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مئاـق  وا -  داد و  خر  تریح  نیا  هاـگره  : » دومرف مینکب »؟ دـیاب  هچ  موش  وت  يادـف  سپ  .دوب 
تسد رد  هچ  نآ  هب  هنیآ  ره  دیباین ،

254 ص :
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« .دراد هارمه  هب  ار  امش  ناماس  هک  دسر  ارف  يرما  ات  دیهدن  تسد  زا  ار  نآ  دینزب و  گنچ  دیراد 

.دننک یم  هسوسو  دوخ  ناتسود  هب  اه  ناطیش  تقیقح  رد 

مهتفُلا نیملـسملا  یلإ  ّدریف  ...ّيدـهملا  هللا  ثـعبی  ّمـث  ًارـصح ...  ساـنلا  رـصحت  هرتـف  ّيدـهملا  لـبق  نوـکت  مالـسلا : هـیلع  یلع  لاـق 
؛(1) مهتمعنو

سپـس ...دهد  یم  رارق  یبیجع  يانگنت  رد  ار  مدرم  هک  دوش  یم  اپ  هب  يا  هنتف  يدهم  روهظ  زا  شیپ  دندومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 
.دنادرگ یم  زاب  نیملسم  هب  ار  تمعن  تفلا و  يدهم  سپ  ...دتسرف  یم  ار  يدهم  دنوادخ 

؛(2) َّيدهم سانلا ال  لوقی  یّتحو  سایا  دعب  جرخی  مالسلا : هیلع  قداصلا  لاق 

يدـهم دـنیوگ  یم  یخرب  یتح  هک  يا  هنوگ  هب  دوش  یم  جراخ  مدرم  ندـش  سویأم  زا  دـعب  وا  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما 
.درادن دوجو 

دنراد و یم  هاگن  ار  اه  ناسنا  شیوخ ، يرظن  هاگتـسیا  نیرخآ  رد  دنتخاس ، هئارا  یحارط و  ار  اه  هیرظن  یمامت  هک  ینامز  تیاهن  رد 
نایاپ یـسارکومد و  لاربیل -  هاگتـسیا  زا  اه  ناسنا  روبع  عنام  دننک و  ییادزدـیما  دـنهاوخ  یم  ینعی  دـنمان ؛ یم  خـیرات  نایاپ  ار  نآ 

.دنوش خیرات 

255 ص :
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همان باتک 

.هیداجس هفیحص  . 1

.يدالیم توریب 1978 هعابطلاراد ، تاراشتنا  ریسفت ، یسولآ ، . 2

.یسمش نارهت 1378  یمالسا ، گنهرف  تاراشتنا  هغالبلا ، جهن  همجرت  دمحملادبع ، یتیآ ، . 3

.يدالیم توریب 1987 هعابطلاراد ، تاراشتنا  ننس ، دوواد ، یبا  . 4

.يدالیم توریب 1987 هعابطلاراد ، تاراشتنا  دنسم ، دبع ، دیمح ، نبا  . 5

.یسمش نارهت 1377 زکرم ، رشن  لوا : پاچ  هتینردم ، يامعم  کباب ، يدمحا ، . 6

.یسمش مق 1363 نیسای ، تاراشتنا  لوسرلا ، بیتاکم  یجنایم ، يدمحا  . 7

تاراشتنا یهاشمرخ ، نیدلاءاهب  رظن  ریز  نامجرتم ، تئیه  نید ، فراعملا  هریاد  تالاقم  هدیزگرب  نید ، گنهرف و  اچریم ، هدایلا ، . 8
.یسمش نارهت 1368 ریبکریما ،
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.يدالیم توریب 1980 ان ،] یب  ، ] ریسفت نیدلا ، ییحم  یبرع ، نبا  . 9

.یسمش نارهت 1365 هّیمالسالا ، بتکلاراد  تاراشتنا  هغالبلا ، جهن  حرش  دیدحلا ، یبا  نبا  . 10

.يدالیم توریب 1960 هعابطلاراد ، تاراشتنا  دنسم ، دمحا ، لبنح ، نبا  . 11

.يدالیم توریب 1980 هیملعلا ، بتکلاراد  تاراشتنا  همدقم ، نودلخ ، نبا  . 12

.یسمش مق 1384 نارکمج ، سدقم  دجسم  تاراشتنا  نتفلا ، محالملا و  یلع ، سوواط ، نبا  . 13

.یسمش مق 1384 نارکمج ، سدقم  دجسم  تاراشتنا  ریبکلا ، رازملا  . ---------- ، 14

.یسمش مق 1384 نارکمج ، سدقم  دجسم  تاراشتنا  رئازلا ، حابصم  . ---------- ، 15

.يدالیم توریب 1987 هعابطلاراد ، تاراشتنا  ریسفت ، ریثک ، نبا  . 16

.يدالیم توریب 1987 هعابطلاراد ، تاراشتنا  برعلا ، ناسل  روظنم ، نبا  . 17

.يدالیم توریب 1987 هعابطلاراد ، تاراشتنا  ریسفتلا ، یف  هفیحص  ماّمه ، هبنم ، نبا  . 18

.يدالیم توریب 1987 هعابطلاراد ، تاراشتنا  خیراتلا ، یف  لماکلا  ریثا ، نبا  . 19

.یسمش دهشم 1378 يوضر ، سدق  ياه  شهوژپ  داینب  تاراشتنا  هنسلا ، نآرقلا و  یف  يدهملا  مامالا  دیعس ، شاعموبا ، . 20

.یسمش نارهت 1357 یناسنا ، مولع  هاگشهوژپ  تاراشتنا  یکلاس ، دازهب  همجرت  خیرات ، هفسلف  لپ ، زدراودا ، . 21

.یسمش زیربت 1379 یمشاه ، ینب  هبتکم  تاراشتنا  همئالا ، هفرعم  یف  هّمغلا  فشک  یسیع ، نب  یلع  یلبرا ، . 22
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.یسمش 1381 اج ،] یب  ، ] یگنهرف یملع و  تاراشتنا  موس : پاچ  دنودالوف ، هللا  تزع  همجرت  هعماج ، یهاگآ و  زویه ، تراوتسا  . 23

.یسمش نارهت 1382 ین ، رشن  يدمحم ، لگ  دمحا  همجرت  خیرات ، هفسلف  رب  يدمآرد  لکیام ، دروفنتسا ، . 24

.يدالیم توریب 1990 هعابطلاراد ، تاراشتنا  حیحص ، دّمحم ، يراخب ، . 25

.يدالیم توریب 1980 رشنلاراد ، تاراشتنا  ریسفت ، يوغب ، . 26

.يدالیم توریب 1987 هعابطلاراد ، تاراشتنا  يربکلا ، ننسلا  یقهیب ، . 27

شزومآ و زکرم  اه و  هاگـشناد  رد  يربهر  مظعم  ماقم  یگدنیامن  داهن  شـشوک  هب  ملع ، يژولوئدـیا ، ّتنـس ، دـیمح ، ایناسراپ ، . 28
.یسمش مق 1380 یمالسا ، تاغیلبت  عامتجا  شهوژپ 

تاراـشتنا مجنپ : پاـچ  اـه ، هاگـشناد  رد  يربـهر  مظعم  ماـقم  یگدـنیامن  داـهن  شـشوک  هب  هناـمیپ ، ثیدـح  . ---------- ، 29
.یسمش مق 1380 فراعم ،

.یسمش نارهت 1358 یمزراوخ ، تاراشتنا  مارآ ، دمحا  همجرت  يرگ ، یخیرات  رقف  دنومیر ، لراک  رپوپ ، . 30

مق فیرــشلا ، هـجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  دوـعوم  يدـهم  داـینب  تاراـشتنا  تیودــهم ، يداـقتعا  یناـبم  دوعــسم ، ییاقآدیــسروپ ، . 31
.یسمش 1368

.یسمش نارهت 1378 دوعوم ، يدهم  داینب  تاراشتنا  ناهنپ ، يادیپ  . ---------- ، 32

[. ات یب  ، ] مق ان ،] یب  ، ] رهم ریم  . ---------- ، 33

.يدالیم توریب 1987 هعابطلاراد ، تاراشتنا  ننس ، يذمرت ، . 34

.یسمش نارهت 1368 شورس ، تاراشتنا  يدحوا ، دوعسم  همجرت  هتینردم ، اه و  هناسر  ب ، نوسپمات ، ناج  . 35
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.یسمش نارهت 1366 یمالسا ، گنهرف  رشن  رتفد  تاراشتنا  نآرق ، یخیرات  شنیب  بوقعی ، يرفعج ، . 36

نارهت یمالـسا ، گـنهرف  رــشن  رتـفد  تاراـشتنا  نآرق ، هاگدـید  زا  اـه  ندـمت  اـه و  هعماـج  طوقــس  روـهظ و  . ---------- ، 37
.یسمش 1366

.یسمش مق 1379 ارسا ، تاراشتنا  مینست ، هللادبع ، یلمآ ، يداوج  . 38

.یسمش مق 1379 ارسا ، تاراشتنا  نآرق ، رد  ناربمایپ  هریس  . ---------- ، 39

.یسمش مق 1379 ارسا ، تاراشتنا  تفرعم ، هنیآ  رد  تعیرش  . ---------- ، 40

.یسمش نارهت 1364 یمالسا ، گنهرف  رشن  رتفد  تاراشتنا  دوعوم ، راظتنا  يزاریش ، يرئاح  . 41

.یسمش نارهت 1376 یمالسا ، گنهرف  رشن  رتفد  تاراشتنا  هیقف ، تیالو  . ---------- ، 42

.یسمش نارهت 1367 هیمالسالا ، بتکلاراد  تاراشتنا  هادهلا ، هابثا  نسح ، نب  دمحم  یلماع ، ّرح  . 43

.یسمش نارهت 1367 هیمالسالا ، بتکلاراد  تاراشتنا  هعیشلا ، لئاسو  . ---------- ، 44

.يرمق مق 1417 تثعب ، هسسؤم  تاراشتنا  نآرقلا ، ریسفت  یف  ناه  ربلا  مشاه ، دیس  ینارحب ، ینیسح  . 45

.یسمش نارهت 1376 قافآ ، رشن  هّجحلا ، مئاقلا  یف  لزن  ام  یف  هّجحملا  . ---------- ، 46

.یسمش نارهت 1376 قافآ ، رشن  ناه ، رب  ریسفت  . ---------- ، 47

.یسمش نارهت 1376 قافآ ، رشن  لوقعلا ، فحت  هبعش ، نبا  ینارحلا ، . 48

.یسمش مق 1368 هیملع ، تسفا  تاراشتنا  نیلقثلا ، رون  ریسفت  هعمج ، نب  یلع  دبع  يزیوحلا ، . 49
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.یسمش نارهت 1384 تمکح ، رشن  لحاس ، رجف  رد  اضردمحم ، یمیکح ، . 50

.یسمش نارهت 1384 تمکح ، رشن  برغم ، دیشروخ  . ---------- ، 51

.یسمش نارهت 1384 تمکح ، رشن  یگدنز ، رصع  . ---------- ، 52

.يدالیم توریب 1987 هعابطلاراد ، تاراشتنا  دنسم ، يدیمح ، . 53

.يدالیم توریب 1980 هعابطلاراد ، تاراشتنا  نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  مساقلاوبا ، ییوخ ، . 54

.یسمش نارهت 1378 یقاس ، تاراشتنا  لوا : پاچ  يدازآ ، درخ ، گنهرف ، اضر ، یناکدرا ، يرواد  . 55

یب [، ] اج یب  ، ] یگنهرف تاقیقحت  تاعلاطم و  هسسؤم  تاراشتنا  موس : پاچ  یمالـسا ، هفـسلف  سـسؤم  یباراف  . ---------- ، 56
[. ات

.یسمش نارهت 1379 یقاس ، تاراشتنا  ددجت ، رصع  یپوتا و  . ---------- ، 57

.یسمش نارهت 1379 یقاس ، تاراشتنا  نردم ، تسپ  هشیدنا  . ---------- ، 58

بـالقنا شزوـمآ  تاراـشتنا و  عاـمتجا /  رـشن  یمراـص ، بلاـطوبا  هداز و  یقت  ردفـص  همجرت  ندـمت ، خـیرات  لـیو ، تـنارود ، . 59
.یسمش نارهت 1367 یمالسا ،

[. ات یب  [، ] اج یب  [، ] ان یب  ، ] همان تغل  ربکا ، یلع  ادخهد ، . 60

.یسمش نارهت 1369 هّیمالسالا ، بتکلا  راد  تاراشتنا  دوعوم ، يدهم  یلع ، یناود ، . 61

.يدالیم توریب 1989 هعابطلاراد ، تاراشتنا  نآرقلا ، تادرفم  یناهفصا ، بغار  . 62
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، رـصاعم هشیدـنا  شناد و  یگنهرف  هسـسؤم  تاراشتنا  مود : پاچ  مسیرالوکـس ، ياه  هناشن  اه و  هشیر  یلع ، یناگیاپلگ ، ینابر  . 63
.یسمش نارهت 1381

[. ات یب  [، ] اج یب  [، ] ان یب  ، ] تیودهم خیرات و  نایاپ  نسح ، يدغزا ، روپ  میحر  . 64

[. ات یب  [، ] اج یب  [، ] ان یب  ، ] بالقنا کی  رد  بالقنا  هد  يدهم  . ---------- ، 65

.يدالیم توریب 1995 هعابطلاراد ، تاراشتنا  سورعلا ، جات  يدیبز ، . 66

، یمالسا گنهرف  رـشن  رتفد  تاراشتنا  هشیدنا ، يارـس  گنهرف  لوا : پاچ  مسینردماسپ ، يدازآ ، هتینردم ، رایرهـش ، سانـشرز ، . 67
.یسمش نارهت 1376

.یسمش نارهت 1362 ریبکریما ، تاراشتنا  وزارت ، رد  خیرات  نیسحلادبع ، بوک ، نیرز  . 68

.يدالیم توریب 1989 هعابطلاراد ، تاراشتنا  فاّشک ، يرشخمز ، . 69

.یسمش نارهت 1380 یمالسا ، هاگشهوژپ  تاراشتنا  یعامتجا ، مولع  رد  قیقحت  ياه  شور  رقاب ، یناخوراس ، . 70

.یسمش مق 1384 مالسلا ، هیلع  قداص  ماما  هسسؤم  تاراشتنا  دیواج ، روشنم  رفعج ، یناحبس ، . 71

هیلع قداص  ماما  هسـسؤم  تاراشتنا  فیرـشلا ، هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  يدـهم  ماـما  یناـهج  تموکح  لیکـشت  . ---------- ، 72
.یسمش مق 1380 مالسلا ،

.یسمش مق 1380 مالسلا ، هیلع  قداص  ماما  هسسؤم  تاراشتنا  هّیمامالا ، دئاقع  . ---------- ، 73

.یسمش مق 1380 مالسلا ، هیلع  قداص  ماما  هسسؤم  تاراشتنا  تاّیهلالا ، . ---------- ، 74
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.یسمش مق 1376 مالسا ، بتکم  تاراشتنا  نآ ، كرحم  يورین  خیرات و  هفسلف  . ---------- ، 75

.يدالیم توریب 1989 هعابطلاراد ، تاراشتنا  فئارطلا ، سوواط ، نب  دیس  . 76

نارهت فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دوعوم  يدـهم  یگنهرف  داینب  تاراـشتنا  تیودـهم ، هماـن  گـنهرف  دارمادـخ ، نایمیلـس ، . 77
.یسمش 1376

.يدالیم توریب 1987 هعابطلاراد ، تاراشتنا  ریسفت ، یناعمسلا ، . 78

، نارهت هاگـشناد  تاراـشتنا  لوا : پاـچ  ناـقهد ، اـضر  یلع  هـمجرت  تاـطابترا ، ياـه  هـیرظن  زمیج ، دراـکنات ، رنرو و  نیروـس ، . 79
.یسمش 1381

.یسمش نارهت 1373 ریبکریما ، تاراشتنا  نآرقلا ، مولع  یف  ناقتالا  نیدلا ، لالج  یطویس ، . 80

.يدالیم توریب 1975 رکفلاراد ، تاراشتنا  روثنملا ، ردلا  . ---------- ، 81

.يدالیم توریب 1987 هعابطلاراد ، تاراشتنا  یئاسن ، ننس  حرش  . ---------- ، 82

پاچ لوا ، رتفد  ناه ، وژپ  نید  هرگنک  نیمراهچ  تالاقم  اه ، شلاچ  اه و  تصرف  نید ، ندش و  یناهج  مظاکدیـس ، يرقابدیـس ، . 83
.یسمش 1382 اج ،] یب  ، ] روشک ناه  وژپ  نید  هناخریبد  تاراشتنا  لوا :

یگنهرف تامدخ  تاراشتنا  يرذآ ، ارهز  يرذآ و  اضر  مالغ  همجرت  تاطابترا ، ملع  نازات  شیپ  هشیدنا  یگدنز و  ربلیو ، مارش ، . 84
.یسمش نارهت 1381 اسر ،

شهوژپ تاعلاطم و  هسـسؤم  تاراشتنا  لوا : پاچ  ناریا ، ایناتیرب و  رامعتـسا  یـسراپ ، يدوهی و  نارالاسرز  هّللادـبع ، يزابهـش ، . 85
.یسمش نارهت 1379 یسایس ، ياه 
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.یسمش نارهت 1375 تمکح ، تاراشتنا  خیرات ، هفسلف  میرکلادبع ، شورس ، . 86

.یسمش نارهت 1362 شورس ، تاراشتنا  عنص ، جرفت  . --------- ، 87

.یسمش نارهت 1361 ماهلا ، تاراشتنا  لوا : پاچ  راثآ ، هعومجم  یلع ، یتعیرش ، . 87

یب ، ] مق مالـسلا ، اهیلع  هموصعملا  هدیـس  هسـسؤم  تاراشتنا  رـشع ، یناثلا  مامالا  یف  رثالا  بختنم  هّللا ، فطل  یناگیاپلگ ، یفاـص  . 88
[. ات

.یسمش مق 1383  مالسلا ، اهیلع  هموصعملا  هدیس  هسسؤم  تاراشتنا  تیودهم ، تشادرواب  . ---------- ، 89

.یسمش مق 1383  مالسلا ، اهیلع  هموصعملا  هدیس  هسسؤم  تیودهم ، نامتفگ  . ---------- ، 90

.یسمش نارهت 1365 تمکح ، تاراشتنا  هعبرا ، رافسا  میهاربا ، نب  دمحم  اردص ، . 91

مق 1383 مالـسلا ، اهیلع  هموصعملا  هدیـس  هسـسؤم  تاراشتنا  روپ ، يداجـس  نسح  همجرت  روهظلا ، دعبام  خیرات  دمحم ، ردـص ، . 92
.یسمش

.یسمش مق 1372 نیسردم ، هعماج  تاراشتنا  نیدلا ، لامک  دمحم ، قودص ، . 93

.یسمش مق 1380 نیسردم ، هعماج  تاراشتنا  لاصخلا ، . ---------- ، 94

.یسمش مق 1378 نیسردم ، هعماج  تاراشتنا  هبیغلا ، . ---------- ، 95

.یسمش مق 1378 نیسردم ، هعماج  تاراشتنا  عیارشلا ، للع  . ---------- ، 96

.یسمش مق 1374 نیسردم ، هعماج  تاراشتنا  تاداقتعا ، . ---------- ، 97
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.یسمش مق 1366 نیسردم ، هعماج  تاراشتنا  اضرلا ، رابخا  نویع  . ---------- ، 98

.یسمش مق 1380 نیسردم ، هعماج  تاراشتنا  هیقفلا ، هرضحی  نم ال  . ---------- ، 99

.یسمش مق 1376 ردقلا ، ۀلیل  تاراشتنا  یسررب ، یلع ، يرئاح ، ییافص  . 100

.یسمش مق 1376 ردقلا ، ۀلیل  تاراشتنا  طارص ، . --------- ، 101

.یسمش مق 1376 ردقلا ، ۀلیل  تاراشتنا  هغالبلا ، جهن  زا  تشادرب  شور  . --------- ، 102

.یسمش نارهت 1380 سمره ، تاراشتنا  لوا : پاچ  مود ، هرازه  نایاپ  رد  یفسلف  ياه  هشیدنا  دمحم ، نارمیض ، . 103

[. ات یب  ، ] مق ان ،] یب  ، ] ۀمکحلا ۀیاهن  نیسحدمحم ، ییابطابط ، . 104

[. ات یب  ، ] مق ان ،] یب  ، ] مالسا رد  هعیش  . --------- ، 105

.يرمق نارهت 1386 هیمالسالا ، بتکلا  راد  تاراشتنا  نآرقلا ، ریسفت  یف  نازیملا  . --------- ، 106

.يرمق نارهت 1417 هیمالسالا ، تاقالعلا  هفاقثلا و  هطبار  تاراشتنا  نآرقلا ، مولعل  نایبلا  عمجم  نسح ، نب  لضف  یسربط ، . 107

.يدالیم توریب 1980 رشنلاراد ، تاراشتنا  جاجتحالا ، . --------- ، 108

.يدالیم توریب 1980 رشنلاراد ، تاراشتنا  نایبلا ، عماج  . --------- ، 109

.یسمش نارهت 1365 هّیمالسالا ، بتکلاراد  تاراشتنا  لئاسولا ، كردتسم  نیسح ، يرون ، یسربط  . 110

.یسمش نارهت 1378 هّیمالسالا ، بتکلاراد  تاراشتنا  بقاثلا ، مجنلا  . --------- ، 111
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.يدالیم توریب 1980 رشنلاراد ، تاراشتنا  كولملا ، ممالا و  خیرات  يربط ، . 112

.یسمش نارهت 1378 هّیمالسالا ، بتکلاراد  تاراشتنا  هبیغلا ، نسح ، نب  دمحم  رفعج  یبا  یسوط ، . 113

.یسمش نارهت 1370 هّیمالسالا ، بتکلاراد  تاراشتنا  یلامالا ، . ---------- ، 114

.یسمش مق 1372 نیسردم ، هعماج  تاراشتنا  دارملا ، فشک  . ---------- ، 115

.یسمش نارهت 1370 هّیمالسالا ، بتکلاراد  تاراشتنا  نایبتلا ، . ---------- ، 116

.یسمش مق 1368 نیسردم ، هعماج  تاراشتنا  بیذهتلا ، . ---------- ، 117

.يدالیم توریب 1977 هعابطلاراد ، تاراشتنا  ریبک ، ریسفت  يزار ، رخف  . 118

[. ات یب  ، ] مق تثعب ، تاراشتنا  نیرحبلا ، عمجم  نیدلارخف ، یحیرطلا ، . 119

.یسمش نارهت 1378 ریبکریما ، تاراشتنا  يونثم ، صصق  ثیداحا و  رف ، نازورف  . 120

.یسمش نارهت 1359 یملعا ، تاراشتنا  ریسفتلا ، یناشاک ، ضیف  . 121

.یسمش نارهت 1371 گنهرف ، ترازو  تاراشتنا  ریسفت ، یفوکلا ، تارف  . 122

.يدالیم توریب 1987 هعابطلاراد ، تاراشتنا  ریسفتلا ، یبطرق ، . 123

.يرمق مق 1404 باتکلاراد ، تاراشتنا  ریسفت ، میهاربا ، نب  یلع  یمق ، . 124

.یسمش نارهت 1380 هّیمالسالا ، بتکلاراد  تاراشتنا  نانجلا ، حیتافم  سابع ، یمق ، . 125
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.یسمش نارهت 1372 هّیمالسالا ، بتکلاراد  تاراشتنا  راحبلا ، هنیفس  . ---------- ، 126

.یسمش نارهت 1369 هّیمالسالا ، بتکلاراد  تاراشتنا  تارایزلا ، لماک  رفعج ، یمقلا ، هیولوق  . 127
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.یسمش نارهت 1378 ریبکریما ، تاراشتنا  همان ، تغل  دیمع ، . 133

هناخ باتک  تاراشتنا  يرئاح ، یمـشاه  یلع  همجرت  یبیرخت ، ياه  شبنج  يرـس و  ياه  تیعمج  خیرات  دمحم ، هّللادبع ، نانع  . 134
.یسمش نارهت 1385 تجهب ،
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.یسمش نارهت 1377 تمکح ، رشن  مارآ ، دمحا  همجرت  دور ،؟ یم  اجک  هب  ملع  کنالپ ، سکام ، . 145

.يدالیم توریب 1987 هعابطلاراد ، تاراشتنا  يذوحالا ، هفحت  يزوف ، كرابملا ، . 146
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.یسمش مق 1369 اردص ، تاراشتنا  خیرات ، هفسلف  یضترم ، يرهطم ، . 153
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.يدالیم توریب 1980 رشنلاراد ، تاراشتنا  داشرالا ، دیفم ، . 166

.يدالیم توریب 1988 رشنلاراد ، تاراشتنا  صاصتخالا ، . ----------- ، 167

.يدالیم توریب 1984 رشنلاراد ، تاراشتنا  هیورسلا ، لئاسملا  دمحم ، نامعن ، . 168
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.یسمش 1376
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
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...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11
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 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3
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 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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